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τῶ " “ , ΄, - “- ν Ε , ᾧ ὄντι αὕτη μοι φαίνεται τέχνη τις εἶναι τεχνῶν καὶ ἐπιστήμη 
᾽ “- " » ᾿ ᾿ κ ᾿ κ 
ἐπιστημῶν, ἄνθρωπον ἄγειν, τὸ πολυτροπώτατον τῶν ζῴων καὶ ποι- 

κιλώτατον. 

ΩΕΕΘΟΒΥ ΟΕ ΝΑΖΙΑΝΖΌῦϑ. 

Αὐϑ δϑί δυύζαπὶ ΤΕ ΠΠΘ ἢ ΔΗΪΠΊΔΙΠΊ. 

ΘΕΒΕΘΟΒΥ ΤΗΕ ΟἘΕΒΕΑΤ. 

αἰνε πα {πῈ Ῥυϊεϑδὶ {πε86 αύϑοαβ 5114}1] ΡΟϑ5655:; 

ΟΥ̓ δὴ Απιραββαάου {πὸ πὲ Αἀάγα55, 

Α Εδιίμεῦβ Τεηάθγηεββ, ἃ ΘΠΈΡμογα 5. Οδγα, 

Α Ιμραάρῦβ Οσουζαρα, ΒΟ {Π6 Οτοβθθ σῇ ὈΘΔΥ, 

Α Ευϊεῦῖβ Αὐπὶ, ἃ δίς ιηγδη 5 ννακαεία]! Ενγςα, 

Α ΡῬΙΠοῦβ. 5Κ11, τῆς Ηδεὶπὶ ἴῃ ϑ.οΥπη5 ἴο ΡΪΥ; 

Α ΕἸ5ΠεΙῖ5 Ῥαίίζθηςα δῃᾶ ἃ ΠΡ ου5. ΤΟΙ], 

Α αυἱάε5 Τεχίθν ἰο ἀἸΒΈΠΊΡΓΟΙ], 

Α Ῥιορῃμδιβ [ηβριγαίίοη ΠΌπη ἌΡονε, 

Α Τεδομεῖῖβ Κηον]εάρε, απ ἃ ϑανίουτβ [ονα. 

ΒΙΒΗΟΡ ΚΕΝ. 
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[4ὲὲ Αἰρλές γερεγυδαϊ, 



ΡΕΕΒΆΘΕ: 

ἨΗΒΝΒΥΘΟΘΤΟΜ’Θ [απιοιιβ ἰγοδῖῖϑα οἡ {πῸ Ρυ ϑιῃοοά, 

ἘποιΡ ἢ βενογαὶ {{π|65 εἀϊ τε ἀρτοδά, 85 Ὀθθη οἠΪν 

Οἤςα βεραγαίεϊν βαἀϊεα τη {Π15 σοιιηέγν. [{ 15 πον ΠΘΔΙΪΥ 

ἔννο δυπηάτγεα νεαῖβ βίησα {πΠ6 ἀρρεάζδηποα οἵ {παΐ εὐϊίοη. 

ΤΚ6 {πε ργεβεηΐ, ἰΕ νὰ ΡῈ Π5Πη6 4 δὲ (αηηρτιάσα, δηά 

ΡΓ πίε δὲ {πῈ (δηιργίασε {Πηἰνεύβιν ΡΥΊΕ58. 
ΎΤΠε πιαίη οδ]εςΐ οὗ {Π6 ργθϑεηξ βὐϊτοη 15 ἀδίθγπηπηθα 

Ὀν {πε σιυϊαϊησ ΡΥ ΠοΙρ] 65. οἵ {ΠῸ βεγίθϑ οἵ Ῥαϊγιβείς τεχϑ 

οὗ ψ ΠΟ [Ε ἰογπη5 ἃ ραῦί. [{ 15 ρυπηαῦ!ν ἱπίεηα θα ἴο 

τηθεῖ {πε τεαυϊτετηεηῖβ οἵ ὙΠεοϊοσίοαὶ ϑιιάδηΐϊβ: δηά 

ἴο 5 ςἢ σιπάδηίΐθ, ενεη 1 ννε ἱπίεγργεϊ {πΠ6 ρἤῆγαβα ἴῃ τΠ8 
νυἱάεϑί σθηβα, ἴΠ6 ργεϑεηΐ ἐγεαίϊβε τᾶν θὲ βία το μὲ οὗ 

ῬΕΟΌΪαΥ ἱπίεγεϑί, [ΙΕ Πᾶ5 θδθεη ννῈ}} ἀδθβου θεά 85 ἃ "νου Κ 

“[1]] οὗ σοιη5615 δηα] νναύηΐηρθ ΠΟ ἢ {Π6 οἰεύρυ οἵ δνεῦν 

ἀθῈ πιᾶνὺ βίυαν ψἱἢ δἀναηπίαρσε᾽ : δηα ῥργδνίοιιβ βεαϊζουϑ 

(Βεηρεὶ δηα ϑεϊεπηδηη, ἴογ ἘχαΠΊΡ]6) πᾶνε αἰθὸ αἰπηθά 

αἵ δἀαρίίηρ {Πεὶγ σοπηπηθηΐατίθβ ἴο {ΠῸ ΠΕ 665 οἵ σαπα! ἀαἴ85 

ἴογ Ηοὶν Οτάοτϑ. 
[η ἴῃς βεσοηα ρἴδοα, 1 τῇδαν θὲ ροϊπίβα ουξ ἐπαΐ {Π6 

εἷδ σαςεγαοίϊο [ούτηβ, Ὀν 115 ϑ] ες -πηαίίεσ, 15 ἰγεαϊπγεηΐ, 

δηα αἰγαςίίνε βίγ]ε, ἃ πίτίηρ ᾿πιγοάποίίοη ἴο {Π6 βιθπαν 

οἵ τῆς. Εδίμεῖϑ ; δηα βοπλα οἵ ποβα νῇῆο, νου Πανῖηρ 

ΔΩΥ Ρτανίοιιβ δοαιαϊηΐαησε νυ] [Π15 Ὀγάποῇ οἵ 5ίμπαν, 

σἤδαπος ἴο ἴακε ὑρ ἴπ6 ρύεϑεηΐς νοϊιπΊθ, πᾶν Παγε Όν 

ῬεῈ ἱπάμποςξα ἴο εχίεηα {πεῖγ Κπον]εᾶσε οἵ Ραίτγίϑεις 

νΓΠησ5. 



νἹ ΡΚΕΡΑ͂ΘΕ 

Ι͂η ρίεραγίησ [Π15 βαϊίίοη, ννῃ]οἢ Παὰ5 οσσαρίθα [6 
βοδηΐν ἰεἴϑιιγα οἵ {πΠ6 ραϑί ἰἤγεε γεαΐβ, 1 πᾶνε τεοαῖνεα 

ΤΟ αϑϑιϑίαδηος ἔγοπὶ νϑύῖοι5 βοσῖοθθ. Τὸ ) Γ Μίᾷϑβοῃη, 

τῆς βαϊΐοῦ οὗ {Πς βϑῦεϑ [πη ννῃοἢ της ὈΟΟΚ ΔΡΡΕδίβ, 1 δΠῚ 

᾿ἰηἀερίςα [ογ σοηϑίαηϊς Παρ οὗ {πε ποδί ργαςίίςαὶ Κιηα, 

Δῃηἃ ἰοῦ οοπίϊημεα εποοιζασοιηθηΐς δὲ ἐνεῖν βίαρσε οἵ {πε 

νοῦκ. Τῆς Μαπαροῖβ οὗ ες Ἡοτγί Ευπα, ὈΥ {Π6ῚΓ 

Θεπαίοιβ σύαηΐ πηδαβ 1 1004, ἰδοι! Πταϊβα τὴν ΓΕΘ ΘαΥ 65 

διηοηρ ἴῃς π]ϑημβογρίβ. οἵ {πε Βιθ] οἰ πὲηιια Ναζίοπαϊθ, 

ῬΡαγίβ. Μ. Ηδξησὶ Οπιοπέ αχίεπαβα ἴο πΠλ6 (845 ἴο 850 πίδην 

ΟἴΠ6.5) {πΠεῈ πἰπγχοϑί σουγίεθν αηα Κίπάη655 ψνΠ16 1 ννὰ5 δἵ 

ψνΟΥΚ ἴῃ τπδὲ ᾿ἰργαῦν. Μττ Ψίποεπί Βεηθοη, ϑοῃοίαγ οὗ 

Νενν (οἸ]]εσε, Οχίογα, σο]]αίεα ἰοῦ πτα ἴῃ {π|] Βοΐῃ {πεῸ 

Νεν (οἸ]ερε δηά {πε (ούριι5 ΟΠ γιϑ (Ο]]ασα τη βογρίβ 

οἵ {πε ἐξ σασεγαοίο. ΤῊΣ Ἀεν. Το ΑἸΙεη Μοόχοη γεπαεδγεά 

να 6 αϑϑίβίδησε ἢ ἴπς σογγεοίίοη οἵ {πε ρτγοοίϑ, δηὰ 

4150 ἴῃ ἴπ6 σοπιρι]δίίοη οἵ {Π6 ἱπάϊσθϑ, ἃ ἰαϑὶς ὑνῃ! ἢ 

πααγα! ν ̓ ηνοϊνεα σοηβίαεγα 16. Ιαθοιτ. ἘῸΓ ΠΟΙΡ οἵ 

νδιίοιι Κίηβ 1 δηὴ αἷἶϑο ἱπάερίεα ἴο {πε [ο]] ον ηρ: 

{Π6 Ατὐοῃίθῃορ οἵ ϑίπαὶ, ᾿γΓ Βίσο, Με Ε. Νν. Βτγοοῖξϑ, 

γ Α. Β. Οονΐίεν,- Μὲ5 αἰδβθοῦ, ὃν Κα τ 

]. Ε. Β. Μανοῖ, των οοϊϊεασια Μετ Ὁ. Ν᾽. ΝΠ πεῖ 

1). ϑιννείε, Μ. ᾿ΑΌρέ Τοϊΐζοῃ, αηὰ {π6 ΠΟ γαγίαῃϑ δ Βευ]η, 

Μιυῃηίςοῃ, {πὸ Ν᾽ ζίοδη, ΨΊθηηα, απ οἴμου ΠΡ γαγθ5. οα {ΠῸ 

(οηίίηθηῖ. Τὸ δδοὴ δηα 84]}1] οἵ {ποϑὲ νμῆο Πᾶνα 85- 

βἰϑίβα πηὲ ἴῃ ἃ ἢιϑί δηα πὸ ἀοιιὲ ἱπιρεγίεος ὄαϑϑαν ἴῃ 

1Π6 ἀοπιαίη οἵ ἹΠθοίορν, 1 ΠούεΌν ὄχρύεβϑβ ν Ποαῦίν 

τΠ8η}Κ5. 

]. ΕΒΌΤΗΝΟΥΤ ΝΆ τ 

ΜΕΒΟΗΑΝΤ ΤΑΥΙ ΟΕ Θ᾽ ὅΘΗΟΟΙ, 

Απρδέ 6, τοοῦ. 



ΕΘΝΤΕΈΝ ΘΙ 

ῬΑΘΕ 
ΓΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 

δι. Οπ τς οπαγδοίοι, ἀδία, απ βθηι 6 η655 οὗ 

{πΠ6 ἐδ δαςεγαοξο. : : ς ξ : ὯΝ 

δ. 2. Οἢ 5ο0Π16 ροϊηί5 ἴῃ {πΠ6 ἰβδοῃῖηρ οἵ ΟΠ νβοβίοηΣ 

νὩΐ ἢ ἄτα 1Ππϑίγαϊεα Ὀγ {ΠῸ ἐδ σαςογαοίο. ΧΥῚΙ 

δ. 3. ΟΙΠεΓ δποϊθηϊ ἰγθαιῖϊσεϑ οἡ Ῥαβίογαι ΤΠΘΟΙοον χχῖχ 

δ 4. ΤΠἼε 5ίγ]ε οὗ [π6 αἱ σωξοζαοζίο : ᾿ τς 

δ τς. ὍΠε ἰάδηζν οἵ πΠ6 Βδ51} οὔ [ῃς οἱ σαζογζαοῦο. χχχὶν 

δ. 6. ΗἸϊκίοτυ οὗ (ῃε Τεχι. : ς : ταν 

δ ΒΙΡΙΙΟΡΤΑΡΕΥ . .-. ἔ : : Ξ Ιν] 

Ὲ ΒΔΟΕΈΡΟΤΙΟ. ὃ Ξ : : ς : : : Ι 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ. : 5 : : : 3 Γ ᾿ 174 

ΙΝΌΙΘΕΒ 

΄ Βηρ]οοί5. : : - : : : : 178 

11. ϑεπρίυτα Ταχίβ : ν : ᾿ ι ἢ 182 

111. ατεεὶς νοτάς.. : : : : εξ : τ85 





ΕΥΤΕΘΟΘΟΌΘΈΕΙΟΝ. 

δι. ΟΝ ΤΗΕ ΟΗΑΒΑΟΤΈΕΕ, ὈΑΤΕ, ΑΝῸ ΘΟΕΝΟΙΝΕ- 

ΕΓ ΒΞ ΞΘ ΟΥ ΤῊΝ 95 ΘΠΘΟΘΞΑΦΟΤΤΖΟ, 

ΤΟΗΝ, βυγπαηηθα (Πγυβοβίοπῃ, [Παΐ 15 “ροϊβη-ππουςπεά, 

ἔτοπὴ {πΠπ6 βρί επάοιι οἵ ἢΠἰ5 εἰσ] ποθ, ννα5 θοση δὲ Απίϊοοῇ 
ΔΡουξ 345 Δ.Ὁ. Ηε νν5 Ῥαρίἰ5εα δροιξ {πε γεαγ 368, 

σαγίαϊηϊν Ῥείογε 37γ0: δηα Ὀεσαπῖα δῇ ἀναγνώστης, ΟΥ̓ 

τεδάευ οὗ πε ϑογίρίαυγεβθ, δὲ [πε ϑ8π)6 {{π|δ.0 [Ϊὶἢ 374. οὐ 

375 ες ννεπξ ἴο {πε πιοιιπίαίηβ πεαὺύ Δπίϊοοῃ, ννῆεγα ἢς 

ΒρΡεπέ ϑενεύαὶ γνεαῖβ δ5 ἃ Πείπηί. [}ἢ 380 ἢς τεξζαυγηθα 

ἴο Απέίϊοοῃ : δηά ἴῃ {πεῸὸ ΟΠμαγο οἵ Απίίϊοοῃ ἢς βονεα 

ἃ5 ἀδδοοη ἔγοπὶ 381 ἴο 386, αηα 85 ργεβνίεν ἔγοπὶ 386 

ἴο 398. ἴπ 398 Πα ὈῬεοδπΊε Βίβῃορ οἵ (οηϑβίδπείπορία. 

Ϊῃ 404 ἢε ννα58 εχιεὰ ἔγοπὶ {Πδΐ οἷν, δηὰ ἢς αἰεα ἴῃ 

ἘΞΗΕ π᾿ ἐπε γελσ 4073. 

ἼΠΕε οσοαβίοη ψ Πΐοἢ ἀνεηΐαδὶν ες το {πε σοπηροϑιξίοη 
οὗ {π6 οἷ. σαεογωοίϊο 15 ἀθβουθεα αἵ σοπϑί θα ]ς ἸεηρῈῃ 

ἴῃ {πεῸὸ ορεηΐηρσ οπαρίειβ οἵ. [15 ἰγεαίίϑε : δη ἃ ὑγίεῦ. 

βίατεγηθηΐ υν}}} οαῆος Πεγεῦ. (ΟΠγνβοβίοπι μδα Ῥεεη οἡ 

{πε Ροϊηΐξ οἵ βηξΐεγίησ προη {πα πχοηδϑβίίο ΠΠ{6 ἰη σοπηρϑην 
ὙΠ 5. ᾿ἱπεϊπταΐς {το Βαᾳ511, νπθη Πα ἰδεαγηξ {παΐ πὸ 

δηα 651} μα θεθῆ οἤοβεβη ογ σοηϑβεούδίίοη 85 Ὀίϑῃορϑ, 
1ΠΟουΡῊ {παν νεῦα ποῖ γεΐ Ἔνεῇ ἄβαοοῆβ. ( υυϑοβίοῃη 5 

ἄδερ 5εῆβε οὗ {πεῈὶ ννείσῃς δηπ γεϑροηβί 11 ν οὐ {ῃς 

1 ἘὸῪογ (ῃς σῃτοποίορυ οἵ ΟΠ γυϑοβίομη᾽ 5 ΠΠπ 5βεα Ἐ.. Ῥυβιβοῆδη ἰη Ηδαοῖς- 

Ηεῖζοὸρ ριςγἀἰοῤάκαϊΙῆε ἵν τοῖ---ταῖ (1808). ΟἸΡΡοη᾿ς ἀεβουρίίοη οἵ 

ΟΠ γγϑβοβίομῃ ϑῃουα ὈῈ τϑβδα: ζΖ)διγδ ἀγα αἱ “ἢ. χχχὶϊ. Ορ. αἷβο Τι]6- 

τηοηΐ νο]. χὶ, ἀπ οἵἴπεὺ ὑγουκ5 πηθπεϊοπϑά ἴῃ 8 7 (ΒΙΒ]]Ορταρ ἢν). 
2. (οιηραῖα ἴῃς δσοουηΐ ἴῃ 296 88, αὐἰῖο]ς " Ὁ γγϑβοβίοτση.᾽ 



Χ ΤΥΤΑΚΟΡΟΟΝΤΙΟΝ 

ΡΓΘϑεν οἰῆςε, απ οἵ ἢΐ5. οὐννῆ ἀπυνογί πη 655, πηϑαθ ΠΙπη 

ϑῃγηκ ἤἴοπὶ {πε ἰάδα οἵ ογαϊηαίίοη. ἡ {πε οἴπογ 
Παηΐή, με σοηϑίἀεγεά {παΐξ Β4511 ννὰ5. Ἔεπηπεηῖὶν Πίξεα ἔοῦ 

τε ἀπί65 οὗ ἃ Ὀίβῃορ: δηαᾶ Πα γεϑοϊνεα {πδξ τΠ6 ΟΠαγοῇ 
5Ποι14 ποί ἰοβε {πε βεύνίςεβ οἵ Π5 {τ6η6}}. 

θη {πεγείογε 8511] ργοροβεά {παῖ πεν 5που]ά δοΐ 

ἴῃ σοποεγί, δηα ϑῃοι]α τορείμεοῦ εἰ[Ππεῦ δοσερέ οὐ γα]θοΐ 

{π6 ρτοῆεγεά ποηοῦγ, Οἢγνϑοβίομη ργείεπαβα ἴο δο- 

ααΐεθοβ, 16 δὲ ἴπΠῈῸὶ ϑαπίε {{π|8 γεβοϊνίπσ ἴο ἔδακε 

βεραζαΐε δοϊίίΐοη. Τῇῆι5, πα η {Π6 {ἰπ|6 οἵ σοηβεογδίίοη 
αὐγνεά, Βα51] νναὰβ βείζε δηᾶ Ὀγουρσῃξ Ὀείογε ἴΠε ὈΙ5ΠΟΡΚ: 

αηα ννᾶὰβ ἀπὶν σοηϑδεοζαίεα, ἴῃ ϑρίίε οἵ ἢῖ5 γεϊποΐαποα. 
ΟΠ ϑοβίομη δα τηθϑηνν 16 σοποθαὶθα ΠἰπΊβε]ξ, απ νγὰ5 
ποννπεύα ἴο Ρε ἰουπά. Βαϑ1}, ννῆο αἱ {πῸ6 {ἰπ|6 οὗ ἢϊ5 

οσοηϑεοζαίίοη πα Ὀξεη. αϑϑιυγεα {πὶ (Πγνβϑοβίοπιὶ Πδά 

αἰγοδαν βυθπη τε ἴο ὈῈ σοηϑβεογαΐεα, βοοη αἰϊβοονεγεά 

[6 ἀεξοερίίοη ννῃϊοῇ ἢἰ5 [Παηὦ δα ριδοίίβεα. Ἦδςε 

νίϑ!εα (Πγυϑοβίοπι ἰη {ΠπῈ ΠευΠΊ 5 σ61}] νΠεγε {πε ἰδίξεῦ 

Παά ἀρραύβηθν ἴακεη γεΐασε. Α5 Πα βἰγυσοὶεα ψ ἢ 5 

επηοίίοῃ, (μγνϑοβίογτῃ Ὀαγϑί πο ἰδ τογ, απ εχ ργεβϑεά 
ἢϊ5. ΡΙβαβαγε δὲ {ΠῈ ϑσοαϑβ οὐ ἢϊ5 ρὶοιῖ: θαΐ Ὀεΐηρσ τε- 

ΡΓοδομοα Ὀν Βαδ51} ἰπ ἰδησιιασα οἵ σγεαΐ αἰσηΐϊέν δηά 

σΕΠΈΪΘη655, Πα Ργοσεεαβα ἴο ἀείθεπα δηά ἴο εἼχρίϑίη ἢῖ5 
Ραϑί σοηδποί. 

ΤΠε ἀείδηςς, Ὀτοῆν ραυΐ, 15 ἴο ἐπε εἤξεεξ ἐπαΐ ἐπε επά 

Τυ511ῆ65 {πε πιεαῆβ. ὙΠΟΙΡῊ [ἰ 15 αἰ πο] ἴο τα ἘΠ|5 

Ρατί οἵ {με ἐγεαίίϑε (11 ἴο [1 6) νυνἱποὰὲ θεΐηρ γαρε δα 
Ὀν πε ἀπρ!τοϊεν νυν ῖσἢ ΟΠγνβϑοβίοπη Πα βἤεινη,---οῦ, 1 

1η6 δοσοιηΐ ἰ8 ραγίϊν ἱπιαοίηαῦν, ννὰ8 ὑ]]]Π1πηρ το 6 

τπουρμς το πᾶνε 5ἤθιννη,---ἰς πλϑὲ ηοΐ ΡῈ ογροίζζεη ἐπαξ 
ϑϑνούαὶ οὗ {π6 Ἐδίπμεις ἴα ἃ νίενν αἰ δγεπε ἔγοπὶ Οἱ 

ον οὐ {πε ϑυδ]εος οἵ “ρΡίοιιβ ἔγαπα, δηα {παΐ ννῆδέ 

ΟΠγυϑοβίοπι σύγε ουξ ἴῃ ργοίϊοςα Πα θεθη δαἀνοσαίθα 

1. (2 σας. ἱ τ---4. 



ἸΝΤΑΟΡΌΟΓΤΙΟΛ, ΧΙ 

Ἰοηρ θείογε 5 {ἰπ|ὲ]΄. Ηδ ἴακεβ, ποννενο, ΠῚ 5ΌΓΕΥ 

στοιηά, ννῆεη, ἰῃ ἐχρ]αηδίίοη οὗ ἢϊ5 σοπάιιςξ, πε εηΐαῦσεβ 

ὉΡΟΠ ἴπΠ6 ἤδανν ταϑροηϑι ΠΠ1||65. οὐ τῇς ερίβοοραὶ οἔῆςε, 
σοι ΠΕ ΙΓ Πἰθ οὐνὴ ππἢίηδϑϑ, 85 {ΠῸ6 σϑιιϑ6 οὗ ἢἰ5 

ἀεβεγίίοη οὗ Β451] (11 7 ἴο νὶ 13). [Ιη {ῃεβε εἰοαπεηξ δηά 

τηονίηρσ αβογιρίίοηβ οἵ ἐῃς αἰσηϊν οἵ τῆς ρυεϑίποοά 

1165 {π6 τηδίη ἱπίεγεϑε οἵ [ῃς ργεβϑεπέ ψόσκ: ἰξ 15. {π6868 

ψΠΙΟἢ Πᾶνε σίνεη [ἰ 115. {Ππ|6Ὸ περὶ ἱερωσύνης, ἀπ ννῃΪοἢ 
τᾶ Κα 1ἴ{ οὗ ρεγτηδηεηΐ να]πε ἴο {πε οἱεῦρν οὗ Ἔνεῦν ἀρ. 

ΤὴῈ ἀδίε ψνῇεη {με ὄνεπίβ ἀρονε ἀδβογ ρθε ἴοοκ 
Ρίασα ἰ5 ργοθϑθὶν 373"; ἃ νεδῦ οὔ 80 θεΐογε ( υυϑοβίοπι 

Ιεε Απίίοςοῃ, απ επίεγεα ἀροη ἰπαΐ [πὸ οὔ πιοπαβίϊς 

τες γεηθηΐ ννῃϊοἢ, 45 να πᾶνε ϑεεῃ, ἰαϑίεα πη|1] 380. 

ΤΠΕ ἀδίε οὗ {πῈ σοπηροβίτίοη οὗ {Π6 οἷδε σαςο7ζαοίϊο 15 

ἃ 4υἱΐε αἀἰπεϊηςς ηπαϑίίοη : δηα ἰτοπῇ ἀποίεηΐ {{π|65 αἰ εγ- 

επί ορίπίοηβ ῃανε Ῥεεὴ πεῖ οὐ {ῃϊ5 ϑιιθ]θοῖ. ϑοπΊα 

μΒανε αβϑϑίσῃε {πὸ ψοῦκ ἴο (ΟΠ γυϑοβίοπηβ αϊδοοηδίε 

(38:---386), οἰπεῖβ ἴο δὴ δδι]ϊίεγ ρεγίοα, παῖ ψῃοἢ Πα 

Ραββεα ἴῃ τεξγεγηεηΐ (374---380). [{ σδη, 1 {πῖηκ, θὲ 

9ῇῆθννῃ {παΐ πειίπεῦ νίενν 15 σογγεοῖ, θα {πὲ {π6 ννοῦκ 

νγὰ5 νυγιτεη αἰζεσ 386. 

Τῆς ενίάεηοα τηᾶν Ὀς αὐγδηρεα {πΠι5: 

Ε΄ πσίογησλὶ Ἡνίάεηος 

(α) διΓΠεγίο ἀνδι]α θα, δπα (6) ἢτβε ὑϑεὰ ἴῃ {πε 

ΡΓαβαηΐ βαπίοη. 

11. [πίεγηδὶ] ενίάδηςε οὗ ἐπε οἷ σαςεγζαοίζο. 

Ι(4Ὁ) ϑοογαίεβϑ", [πη (υγοι Πἰϑζογίδη (β ἢ σεπέαγν), 

αηα ἀεοῖρσε οὗ ΑἸεχδηάγία" (σδενοπίῃ σεηξαγν), [61] τι5 {Παΐ 

1 ὅδ ποίβ οῃ ἱ 5 (εἰ δὲ οὐκ ἀεί κτλ.) ψ] ταρασγὰ ἰο {πΠεῸ χαρβίίοη οὗ 

οἰκονομία, ἃ5. (Πγγβοβίοπι 9 4}15 5 ἢ ἀδοοῖξ. 

3 ΤῊΪΚ5 ἴ5 ἴῃε ἀαίε {πουρῃΐ τηοβϑὲ ργόραῦ]α ὈῪ Βαγάθημανευ Ζαΐγοίορτε" 

Ρ- 283, Ῥγειβοῆοπ ἴθ Ηδαοκ- Πευζορ 4. ς., δηὰ Ψ ηαΌ]ε5 ἴῃ 9 Ὸ8Β ὶ 52ο. 

Μοπιίδιιοου ρίαοθς (με ἀδίε βοιηθνηεσα Ὀαΐννεθη 372 δῃά 375 (566 ἢἰ5 

“Μορείέπενε ρυεῆχεα ἴο {πε ἐὧΐ σας.). Ἀ Σ Σ νὰ 3, 

4 Τῃ Ηϊς "πίε οἵ (Ἰῃγυβοβίοτηῃ : 5ε6 ὅν} ]ε᾽5 εὐϊίίοη οἵ (Ιμγυβοβίουμι νἱϊ 176. 

τ 6, ὁ 



ΧΙΙ ΤΝΤΡΟΡΟΟΤΙΟΔΝ 

ΟΠ γυϑβοβίοπι σοπηροβεα [ῃς ἐδ σασεγαοίίο ἀαγίησ 5. αἴ6- 

ςοηδίαθ. Οη {πε οἴμεῦ παπᾶ, ϑυτεοη Μείδρῃγαβίαϑ' ([επίῃ 

οαηΐαΓν) 5515 5 {Π6 ννοῦκ ἴο {Π6 βαυ!εγ ρεγίοα 374---380. 

(ὁ) (ΟΠγυϑβοβίοπι ἢἰπηβε!, ᾿ῃ ἃ βεγπηοη" ργεδοῃαα δἵ 

Απέίοςῃ, ἔπε σεπυίΐίηεηθϑθ οὗ ν ῃοἢ 15 θενοηα αααβίϊοῃ, 

Γείευβ ἴο ἃ ὑνοσκ οἡ {πε ργίεδέμοοα ννῃϊοἢ Πα ἱπίεπηα5 ἴο 

ΡΟ 5 δ ἃ πἰὰγε ἀδαίε. ὍΤῊϊ5 ννοῦκ σαηποίῖ 6 οἴμεῦ 

{Π8η {πε ἐἰγεδίίθϑε περὶ ἱερωσύνης νΜῆΪο ἢ ννὲ ΡΟϑβ685. 
ΕῸΓ ποῖ οἷἱΪν [5 πεγαε πὸ ενίάεποε ἐῃαξ (ΟΠ γνϑοϑίοπη 

ψντοΐα πιοῦα δὴ οὴε ψοῦκ οὐ {Π15 βιυρ]εςί, Ρθὰς {πὰ 

ςοηΐεαχί οὗ {ΠεῈ ρᾶβϑᾶσε 1ὶη {Πε βεγπιοη ἴῃ ππεβέϊοη 5ηενν5 

οἷοϑα ϑἰ πη] υν νυν {Π6 ἰορίο5 μαηα]βα ἴῃ {ΠῈ κ(Ε σαεε7- 

ἀοέϊο, 5 {πε [ο]]οννίηρ πα νϑῖ5 οὗ {Π6 ραβϑαρα νν}}}] ρύονε. 

ΟΠ νϑοβίοπη 15 ϑρεακίηρ οἵ {πε διάδοιῖν οἵ Κιηρ {72ΖΙΔῃ, 
νῆῸ “{ταηβροίεϑϑθεα ἀρσαϊηβδί {πε Τογὰ 5 αοα, απα ννεπέ 

ἰπίο {πε [επΊρ]ε οἵ πε Τογὰ ἴο Ῥυγη ᾿πσεηθα προη {ΠῸ 
αἰΐαγ οἵ ᾿πσοθῆβε, δηᾷ ἰ5 ἰεά ἴο 5ϑρεὰκ οἵ {πε οἤῆςε οὗ {πε 

Ῥτίθϑί 45 σγεδαίεσ ἔπδη {παΐ οἵ {πε Κίησ : ἱερωσύνη γὰρ 

καὶ αὐτῆς τῆς βασιλείας σεμνοτέρα, καὶ μείζων ἐστὶν 
ἀρχή. ὍΤμε ἰἤτοπε οἵ με ργίεβϑεμῃοοα 5 δεῖ ὰἃρ ποΐ οῃ 

εαγίῃ, {κὸ {πΠδΐ οἵ με Κίηρ, θαξ ἴῃ ἤεδάνεπ: τίς ταῦτα 

φησιν; αὐτὸς ὁ τῶν οὐρανῶν βασιλεύς: ὅσα γὰρ ἂν 
δήσητέ, φησιν, ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένα ἐν τοῖς οὐρανοῖς" 

καὶ ὅσα ἂν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένα ἐν τοῖς 

οὐρανοῖς". Ασαίη, ὁ δεσπότης (1.6. (04) ἕπεται τῷ δούλῳ 

((.(. τῆς ργίεϑῇ), καὶ ἅπερ ἂν οὗτος κάτω κρίνῃ, ταῦτα 

ἐκεῖνος ἄνω κυροῖδ. ὙΠΕη Πα δα4645 ἀλλὰ περὶ μὲν ἱερω- 

1 α. ὅν: ν] 378. 

2. ἐπι τἱμα υἹαϊὶ αἰογγεΐγειέγγεν (οπα οἵ {Π6 βἰὶχ Ζζοηρεηε. 71 Οπζα7}) 13.2 Ο--- 133. Α. 

ΤῊδ τοίεγθεησθ, θαΐ ποί {Π6 σοπο]ιβίοη Ὀαβθά οἡ ἰΐ, ἰῖ5α ἀπ ἴο Ββηῆρεὶ 

([ω6ο-ΒΕΠΡΘΙ Ρ. χνυ]]][). 38. Ὁ. ἐδ σας. ᾿ἰϊ τ (ποί65). 

4. Ὁ. αἴ τας. ᾿ϊ 5, ἤθσε [Πε βαπὴα ρᾶββασε οὗ 81 Μαίϊῃεν (χν}! 18) 15 

αποίαά. 

5. Ὁρ. κε σας. ᾽ϊ 5 ἅπερ ἂν ἐργάσωνται κάτω οἱ ἱερεῖς, ταῦτα ὁ θεὸς ἄνω 

κυροῖ: καὶ τὴν τῶν δούλων γνώμην ὁ δεσπότης βεβαιοῖ. Νοῖξε αἷξο {πε 

ΒΙΤΉΪ ΑΓ 56 οἵ δεσπότης απὰ δοῦλος ἴπ ἴΠ6 ἴνγο Ῥαββαβϑεβ. 



ΤΥΤΚΝΟΡΟσΤΊΙΟΔΝ ΧΙ 

σύνης, καὶ ὅσον τῆς ἀξίας τὸ μέγεθος, ἐν ἑτέρῳ καιρῷ 
δηλώσομεν. Νον {πε ἐδ σαςεγαοίϊο (5εε ἰοοϊποίε5) σοη- 
ἴαῖη5. ἃ σοπηρδίίβϑοη θαΐνεθη {ΠῸ ρυεϑίν δηα {πε Κιησὶν 

οἤδοαϑ, ἴῃ ίανοιιγ οἵ {παΐ οἵ {ΠεῈ ργίθδε: 1 σοπίδίπβ {ΠπῈ 

Βα γῆα αποΐαίίοη ἔγοπὶ δὲ Μαιςπμενν᾽ 5 αο5ρεὶ, π5εα ἰογ {Π6 

ΒΘΠΊΘ ΡΌΓΡΟΒΕ: πα [ἰ οοηΐαίηβ ἴΠ6 βϑδπηθ γα γα] 

εχργαβϑίοη {πὲ (οα “σοηβτγπηβ᾽ ἀρονε (1 Πδανεη) ν Πδΐ 

ἘΠῸ ργίεδε ἄοεϑ, ογ. ἀεοίάθϑ, θεῖον (ου εαγίῃ). ὙΒετα 

ΒΕΕΓῚ5 ἴο ΡῈ πο τοοπΊ ἔογ ἀοαυθέ {πΠαΐ {ΠῸ ἰγεϑίϊϑε οη {Π6 

ΡΓαϑίμοοα ργοπηίβεα ἰῃ {πΠῸὶ ννογάβ. περὶ ἱερωσύνης... .ἐν 
ἑτέρῳ καιρῷ δηλώσομεν ἰ5 {πε {γεαίϊ56 νγ 10 ννα ΡΟβ56885. 

11. Τῃε ενίάξεηος αῇογαεαά ὃν {ῃεῈ ἐσ “αεθγζαϊοίϊο 

1[561{ δι ρρογίβ {πε σοπο πιϑίοη {παΐ 11 θε]οηρβ ποΐ ἴο {Π8 

{ἰπ|6 οὗ τηοπαϑβίϊς γειγεγηθηΐ, θὰΐ ἴο ἃ ἰδίεγ ρεγίοα 1ῃ 

(ΟΠ γυϑοβίοπη 5 16, ΤΠα πηδευτγίν οὗ ἐπουρηξ δηα βορσγιεῖν 

οἵ ἴοπε ψῇῃϊοῃ ἀρρεαῦ ἰῃ {Π15 ννοσκ, 85. σοηίγαϑίεα ἢ 

1Π6 οΠαγαςσίεγιβείοβ οὐ ννυγτησ8 οὐ ἀπαοιθίεαϊν δατῦν 

αἀαΐε, δε ρύοοῦ {παΐ [| πηᾶγκβ ἃ ἰαΐεῦγ ἀεδνεϊορπηεηξ 
οἵ (Πγυϑβοβίοπιβ πη δηα οὐ] οοκΚ ἀροη {πε ννοσ]α. 
ΤῊ 15. ρδγεοι!αγν ποίίσθα θα ἴῃ ψνηδὲ ἢ 88ν85 οἵ 

ἴΠ6 αϑβοείίς [{{ἰϑῃϑ οὔ πε πιοηκ'. Τονναγάβ πηοηδϑίοἰϑ πη 

(ΠΒτνυβοβίογτη δάορίβ ἰη τῆς οἷ σας αοίίο ἃ. οὐ σα], ποῖ ἴο 
58. 8η απηίδσοηϊϑβεις δἰτιαα, ννῃ]σἢ ἀο65 ποῖ ΠαΥΠΊΟΠΪΖΕ 

ὙΠ] {Π6 νίενν {παΐ ἢς ννὰβ ΠΙπΊ56 1 ἃ πο Κ θη ἢα 

υνγοίε {Π|15 ψνοσκ, ΡῈ 15 επείγεῖν σοηϑίβίαπξ νἹἢ {ΠῈ νίανν 
ἐπαΐ αἱ {πε {ἰπ|ὲ οὗ υνυυϊτἰηρ [Ε Πα Πα αἰγεααν δραπάοηβα 
{πε αϑβοείϊς ΠΠῸΘῷᾳ αηα Παά Ῥεεη ογάαϊπεα [οσ {πε ογάπαῦν 

βεσνίοα οἵ πε (μυτοῇ. 
Τῆι5. δχίεγπαὶ δηά ἱπίεγπαὶ ενίάεποθς σοπηθίης ἴο 

5Πανν {παξ {πε οἷ σαζογαοίϊο 15 Ἰαῖεγ ἴμαη {πε {ἰπ|6 οὗ 

Ὧϊ5 τεξγεπηεηὶ (374---380). [Ιἰ ἰ5 αἷβο ἰαίε. ἰῆδη ἢ15 

αἰασοηαίς (381---386). ΕῸΓ αἱ Απίϊοοῃ, δ5 νε Κπον 

1 ἐξ σας. νὶ 5-- (ποί65). 



χὶν ἹΜΤΚΟΦΟΟΤΙΟΜΝ 

ἔγοπι Ὁ γυϑοβίοπι δἰπηβε, 2γεαοσλίγι τὐᾶς τοί ραγέ 97 “ἦε 

ἀμέν ο7 α ἀξαςοῦ: Ὀμὰὶ ννὰβ σοηβηξά ἴο ἔπε ὈΙβῃορ δπάᾶ 

τῆς “ψίβεγ οἵ {πε ργεβονίεγβθ.. Ἡδξησε {πε ϑεγπίοη ἴῃ 

ααεϑβίίοη 15 σεγίδίηϊν ἰδοῦ {Πὰπη (Πγνϑοβίοπιλ 5 ογάπδίϊοη 
85 Ρρτεβουίεσ. Βαγάδημεννεγἤ ρΙδοαβ 1 ἴῃ 386. ΤΠΙΕπιοηΐἢ 

δηα Μοπίίαποοῃ“ [πο] 1ΠῈ ἴο ρῥἷασε 1{ ἰαΐοὺ 511], 1η 388. 

ΤΠι5 386 15 16 2εγη17ιι5 ῥοδί φηεηὲ ἴοσγ ἴπΠ6 ἀδΐα οὗ 

{86 εξ σαςογαρίίο. ἼΠΕ 26 γΊ,21712ι5 16. φιδηὲ 15 αῇογαςεα 

Ὀγ ]εγοόπια, νη, ἱπ ἃ ψγοσκ νυυίττεη ἴῃ 392, τεΐεγβ ἴο {ΠῸ 

ἐδ σαςογαοίϊο ἃ5 αἰτεαὰν Κηοννῇ ἴο Ὠϊπηῦ, Απάᾶ νὰ πηιβέ 

ΔΡΡαύεηΐν ρίδοα {πῈὶ Ζε77,1711ε5 Α7ι{6 (1467 ΕΔΥ ΕΓ Πδπ 

392 ἴῃ οἴάεγ ἴο 8|1ονν {πε γεριυζαίίοη οὗ {ΠῈ θοΟΚ {{π|6 ἴο 

τΈϑοῃ εγοπιαθ. Ηδξηςσε νὰ ἱπίεγ {παῖ {πεῈ ἐξ σαςεεγαϊοίϊο 

ννα5 νυυττεη Ὀεΐννεεη {πε νεδῖβ 386 δηα 300. 

Τῆς ἀκίε οὗ {πΠῸ ννοῦκ σαηποΐῖ ρεῦπαρβ Ρε ἢχεά ν τ 

στγεδίευ ργεοϊβίοη οὐ {πε ενιάξησα πονν ἀνϑη]αθ]α. Βαξ 
1{πννὲ πῆᾶὺ ἤᾶνε τεσοῦζβα ἴο ἃ 271071 σοι ἀδγϑίϊοηβ, νγα 

5841} ἴΠ6]1πη6 ἴο ραςε {Π6 ἀδἴθ δ {πε θεριππίηρ γαῖθογ ἤδη 

αἱ ἴπε επαᾶ οἵ {Π15 ρεγοα (386--- 390). Εογ πε θερίπηΐϊησ 

οὗ (Πτγυϑβοβίομη 5 ργεϑίποοα νγὰ8 {Π6 πϑίιγαὶ δηα Πεϊίησ 

πχοπηεηΐ ἰογ Πίπη ἴο ΡὈ]15} ἃ ννοσκ ἴῃ ννηοἢ ἐπε ΠΙΡᾺ 

οἰαίπηβ οἵ [πε ργιθϑδίῃμοοα ἃ΄ΐε 850 βϑίγοηρὶν βδιηραβίΖεα, 

δηα [15 ργεγορσαίίνεβ 580 β]ονίησὶν ἀαβοσίθεα. Ἀραίη, 

{Π15 ννὰβθ αἰϑὸ ἃ παίιγαὶ πιοπηεηΐ ἰοῦ ἢϊπ ἴο βεῖ ἰοσγέῃ 

ἴο {ῃ6 νψοσὶὰ {πη6 {για πιοίΐνεβ οὗ [5 δοίίοη δὲ {δε 

της οἵ Β451}5 σοηβεογαϊίοῃ. Ε115 οὐυνῇ σοπάμπςξ οἡ {πὲ 

οσοαβϑίοη Π84---ἂδ νγὰ πιᾶὰν ἱπίεγ ΠῸΠῚ {πΠῸ6ὶ οἷ σ667-- 

αοέϊο 1τἰ561{--- θα πΊβγεργεβεηΐϊθα : πη ἢῈ πῆᾶν νΕΓΥ 

ῬΟΒΘΙΡΙν πᾶνε (εἰς ἰμαΐ πονν, θη πε πὰ Ῥεεπ οϑ] δα 

ἴο {πε Βίρμεγ οῇῆοε οὗ ργίεδί, 1 νψὰβ ἀεϑίσα θα τὸ 

1 ,47071771. 7211 (Ὁ7. 108: ἐπεὶ καὶ νῦν τοῖς μὲν ἀφελεστέροις τῶν 

πρεσβυτέρων τοῦτο (ϊ.ε. τὸ βαπτίζειν) ἐγχειρίζομεν, τὸν δὲ διδασκαλικὸν λόγον 

τοῖς σοφωτέροις : ἀπά, ἴοΥ ἴῃς ὈΙΒΠΟΡ, Δ707ρ17»1. τι τ 7 1». 500 Ὁ. 

2. }αίγοίορτεξ Ρ. 200. 8. χ] Ρ. 561 (εὰ. τγο6). 

4 Μοριΐίμεη ἴο Αἤογρι7)ι. ἴ7γ1. Οτ 7). δ᾽ 8586 Ῥεῖον, Ρ. Χυ] δηὰ ἐοοίποὶε 3. 



ΠΧΖΤΑΚΟΡΟΝΤΙΟΝ Χν 

ΒίγΓεΠΘΊΠΘη 5 ννοσκ δηα ροννεῦ ἴογ σοοά ὃν γεξαξζίηρσ {Πς 

ΔΘΡεΎϑίοηβ ἴο ψνῃ]οἢ Πα Πα Ῥεεη ἜἼχροβεά. 
ΤΠΕ σοποϊπϑβίοη, ἐμεγείογε, ἴο νηΐ ἢ να ἀεὶ ἰεὰ ὃν 

411 ἐηε ενίάεπος θείογε τι5 ἰ5 {παξ τῃε εξ σαζεγαοίίο νυ ϑ 

ῬΌΡΙΙΒΠεα ϑῃογεὶν αἴτεε 386, αηα πιοϑδὲ ργόθα]ν ἰη {πε 

γεασ 387. 

ΤΠὴε βοεπα οὗ {πὰ αἰϊαίοσιια 15 ἰαἰά δ Απέϊος, ἐς 

ιγ ρίας οἵ (Ἠ γυβοβίοπι), δηᾺ, 85 566 Π15. ρύόθϑΌ]α, οἵ 

Β451] 4Ϊ50. 

ΠΕ οοηίεηΐβ οὗ {πε 51Χχ θοοῖκβ ᾿ἱπίο ννῃ]ϊοἢ {Πε ἰγεαίίβε 

15 αϊνι θα ἀγϑ, ἰῃ {Π6 πηδίη, 85 ἴο!]οννϑ: 

ΒΟΟΚΊ ἀεβογῖθαβ {πΠῈ ἐνεηΐβ (αἰγεααν τεσοιπίεα) νν  οἢ 

ΡΓεσεάαα Β451}5 σοηϑεοζαίίοη: α50ὺ ἢὶβ νἱϑί ἴο 

ΟΠ τγυϑοβίοπι, απα (πῃ γυϑοβίοπι β ἀδίεποε ἀραϊηβί ἢ15 

{τεπ ̓ 5 γεργοόδοῇα5. 

ΒΟΟΚ [1 ἀεβογίθεθ {πῸ6ὶ ἤδανν ταϑροηβι ΠῚ Ὲ5. οἵ {πε 

ΡτΙΘβῦν οἵῆοε: πα ϑἤῆδννβ {Πδΐ ννῃ 116 Β 851] 15 διε 

ίογ {παΐ οὔῆςε, (γνϑοϑίοπι 5. πηννογίῃν οὗ ποϊάϊησ 

τ, ἼὙΠοβα ΠΟ ποτγηϊηδίεα ΠἰπΊ, ἰπϑίεαα οὗ γεϑεπίίηρ 
15 τεΐιβαὶ οἵ {πεῈ Ποηοιτ, πηᾶν σοπηρταία!αία {Παπη- 

ϑεῖνεβ [Παΐ με α14 ποΐ Ὀγίηρ ἀἸβογεατϊ ἀροη μα ὈΥ 

δοςερίίηρ 1 4η6 ῃεη ργονίηρ᾽ ἢΪ5 πη ἢςη685. 

ΒΟΟΚ [Π| 5εἴβ ἰογίῃ ἴῃς αἰσηϊν οἵ {Π6 ρῥγίθβεν οἤῆςα, ἀπ6 

τῆς ἔαυ5 οἵ (ῃγυϑοβίοπιλ 5 σπαγασίθυ, νυ Πσἢ νου] 

Ὦανε εηΐϑιεαὰ ἀἰϊβθαϑίε. ἴο ἢϊπὶ δἂπὰ οἴμείβ. 71ῃε 

4 Α 165 ἴοσ ν ΠΙ ἢ ννε οαρῆξ ἴο ἸΙοοκ Ιη ἃ ὈΙΒΠΟρ, δπὰ 

ἢϊ5 ναγίοιιβ ἀπέ]65, ἀγα 450 ἀθϑογθεά. 

ΒΟΟΚ [Ν᾽ 5Πενν5 {παΐ {ῆς ργίεϑδί, οὐὔ᾽';. Ὀίβῃορ, πιιϑδὲ ΡῈ ἃ 

βία! ναγί ἀείεησετ οὗ {ῃς δι ἀσαϊηϑέ Πεγοίίοβ: δηά 

σοηΐαίη5 δὴ εἰοαιςεηΐ εαἰοσν οἵ 581 δὰ] ἰη τεσαγὰ ἴο 

Ὦ5 51} ἴπ εχροιυπάϊησ (ἢγίβίίαη ἀοοίγιπα. 

ΒΟΟΚ Ν᾽ επιρῆδϑίζεβ (ἢ6ς πεεὰ οἵ σδγεῖα]! ργεραγαίοη 

Ὀείογε ργεδοῃίηρ. 



χνὶ ΤΥΤΚΟΡΟΟΤΊΙΟΝ 

ΒΟΟΚ ΝῚ ἀεβογῖθες τῆς ἀαίίες οἵ ῃε ργίθϑδε 85 σοηίγαβίθα 
ψ ἢ Πο56 οὗ {πΠῸ πιοηκ. ΤΠε γεϑροηβι {165 οὗ ἐπα 

Ρτθϑ ἀγα 5βϑῆθννη ἴο ΡῈ σγεαΐογ, ἴογ {πε 50.115 οἵ οἴ πεῖβ 

α΄θ ἴῃ ἢἰ5 Κεερίηρ. ὍΤῆε ἤεγοε Ἵπαγαςίεγ οὗ {πε 

νναγίαγε σαυγίεα οἡ Ὁ. ϑαίΐδη ἀραίηϑέ πηϑη Ια 15 4150 

ἀε!πεαϊε. Τῇης Ῥοοῖκς επάϑ ψ ἢ ἃ ρῥγοπηῖβα σίνεη 

Ὀν Ομεγνϑοβίομη μας ἢε 11] αϑϑίϑὲ Βαβ1 ΡΥ ἢΙ5 

σοιη561 ἴῃ {]Β]Ππρσ {πῸὶ ἀπτ1ε5 οἵ Πί5 οἵῆοα. 

1 15 ποῖ αἰννανϑ εαϑὺ ἴο αἰβείησι 5 {ΠῸ6 νύίοιβ βίαϑεϑ 

οἵ (ῃτγυβοβίοπη 5 ἀύριιπηεηΐ, νν ]οἢ 15 βοπηθνν δὲ ἀΘϑα]τοΥν 

Δηα 15 δ {ἰπ1|65 ἱπἰθυγαρίεα Όγ αἰργεϑϑίοηβ. ΗΠ οσοσαβίοη- 

ΑΠν τεϊαγηβ ἴο ἃ ϑθ]εοῖ ΟΠ Πα βεεπηεα ἴο Πᾶνα [Ὁ}}ν 

ἀἰβειιβϑεα αἰγεδάν. Τῆι5 {πε ΕἸ Παγίϑέ [5 πνίος ἀθβογ θεά 

ἴῃ πιο {π6 ϑαπΊ6 τεγπηϑ᾽; [ῃς 58 ΠΊ6 πηᾶν Ἀὲ 5814 οἵ {πε 

σοπίγαϑσί Ῥεΐνψεθη {πε ρτίεϑε δπα ἴῃς πηοηκ᾽, δηα {πε 

αιι]{5 οἵ (Πῃτγυβοβίοπι 5 σπμαγαοίεγὅ 

ΤΠα σεηυΐηξηθθβ οὗ ῃε αἐ σαεεγαοίϊο ἰ5 αἰϊεϑίθα Ὀν 

ποίας οηβ π1846 ἔγογη 1 Ὀγν {πε [Ο]]οννίηρ᾽ δα ΠΟΥ : 

(1) ἀξεοῖρε οἵ ΑἰἸεχαπατζγίαᾳ (ϑενεηίῃ σεπίυγν) αἰιοΐα5 

1ῃ6 ραβϑαᾶσεὲ ἴῃ ψῃῖοῃ Απίμπιιδα εηίγααΐῖβ ΠῈΥ βοῇ ποΐ ἴο 

Ιεανα μεγ. Ὅπῃε οἰζαίίοη 15 βδοπιεννῃδίΐ ἔγεε, θαΐ ρζε- 

ΒΌΡΡΟΞΒΕ5 ἃ [εχ βιρβίδηςξα ν 5 να πον Πᾶνα ΤῈ. 

(2) ϑυ1ά45 ([δπτῃ σαπίαγν) 51Π15]65 οὐκ {ΠῈ εἷς σας67- 

εοίϊο ἴου Ῥύαῖϑθε οῇ δοσοιιηΐ οἵ [[5 δα πη γα Ὁ] 6 βέν]α ἀηα [[5 

Ιοΐν εἰοαᾳιιεηοεῦ,. Ηδ αἶβο αιοίθϑ ἔγοπὶ 1Ε ἔννο ΡαβϑασῈ 5 

οὗ σοπϑβία θα] ἰεηρῈ ἢ", 

(3) ᾿Αποηγνπῖιβ ϑογιρίου νὶΐαθ ΟΠ γυβοβίομη. (αἴζεῦ 

1 Αἴ 1 4 δῃηᾶ νὶ 4. 

2. 866 ΠῚ 12---ἰ5 δηὰ νἱ 5---Ἴ. 

3. 866 ΠΙ 8, 14 δΔηᾶ νὶ 12. 
4 1τνῷ 566 ϑδν}]ε᾽5 δαϊτίοη οἵ ΟΠγυβοβίοτγῃ νἱἱἱ Ρ. 1γ6. 

δ »ιυ. ᾿Ιωάννης : οἱ περὶ ἱερωσύνης ὑπερβάλλουσι λόγοι τῷ τε ὕψει καὶ τῇ 

φράσει καὶ τῇ λειότητι καὶ τῷ κάλλει τῶν ὀνομάτων. 

ὁ ΒΎΟΙΩ ἰϊ τό ἀπά νἱ 4: 5866 Ρ. ἰἷν. 



ΤΜΤΚΟΡΌΟΟΤΊΙΟΝ ΧΥΙΙ 

950) αποΐε5 {ἴπΠῈ Ραββα ννῃϊ ἢ 15 οἰϊβα ὃν ἀξοῦρσε οὗ 

ΑἸεχαπάτγια". 

γε α'δο ἢπα τείεγεησεβ ἴο ἴδε ἰγεαίίβε ἴῃ {6 
[ο]]οννίησ: 

(4) 588: 7εγοπηε, νυυτἰηρ ἴῃ 392, [6115 τι5 πὶ ἢε μά 

τεδα {15 ννοσκ οἵ (γνβοβίοση. Ηδ πεν (γυϑοβίοπι Ὀν 

τεαρυϊϑίϊοη ἃ5 ἃ ργο τῆς δαςπογ", 

(5) [Ιϑιάογε οἵ Ῥεϊαβίαπι (ἢ σεπίαγν), ἃ αἰ βοῖρὶς οὗ 

(ΟΠ τνβοβίογῃ, 588 ν}8 πὲ 5 πηαϑίευ ψνΎουρῃς {Π15. ἐγεαίῖϑε 

ἴο 510 ἢ ἃ ρίΐςἢ οἵ ρεγίεοξίοη παῖ 411 ννῆο γεδα 1ἰ 5ανν, 

ταῆεοίεα ἐπεγείη, {Πεῖγ οννῃ νιγίιε5 οὐ [απ 55, 

(6) ϑϑοοογαΐεβ, ἐπε Ὁμυγοῃ Πἰβίογίαη (Π ἢ σεπίαγν) 

ϑίαίθϑ, 858 ΨψῈ ἤδανε ϑδεεῆ, ἰμπαΐ (πγυβϑοβίοπηὶ ψτοίε {Πς 

αἷδ σαςεγαΐοίῖο ἀυτίηρ Πῖ5 αἸασοηδία. 

ΝΠ  ῸΝ ΘΟΜῈ ΡΟΙΝΊΤΘ ΙΝ ΤῊΝ ΤΕΛΑΓΟΗΙΝΑ ΟΕ 

ΘΕ ΎΥΒΟΘΤΟΜ ΜΨΗΙΓΗ ΑΚΗ ΤΠ ΟΘΤΕΛΑΤΕΙΩ ΒΥ 

ΤΗΝ 235 54 ΟΞ ΚΟΤΖΊΤΟ. 

(α)Ὶ 1764 αἰϊρηῖν ο7 ἐλε φγιεσέδν οὔεα. 

ΟΠ γνβοβίοπιβ ἄβερ β5εῆβε οἵ {πῃς αἰσηϊν δηὰ ἱτηροτί- 

Δηςα οἵ {πε οἤϊοε οἵ ργίεδὲ ρεύνϑάεβ. {πε ψΠοὶς οἵ {πε 

αδ σασεγαϊοίίο. ΔῈ Κηονν {Ππαξ βιιοῇ νίεννβ νεῦα ομαγαοίου- 

ἰβίϊς οὗ {π6 ϑιυυγίδη Ομαγοῃ : ας πον πα ἢ (Πτγνβοβίοπη 

ΡΕΓΠαΡ5. ΠΕΙΓ πιοβί εἰοαιιθηξ δη6] σοηνίηςεα ἐχροηδπί, 
ει ἢε ἰὰνϑ βίγεβϑ, ποῖ οἠἱν οἡ {πε αἰρηϊν οὗ {ῃς οἢῇςε, 

1 566 ὅδνη 6 κὠξ σμῤγα νἱϊῖ Ρ. 30ο. 
5 δ υἱγίς ἐϊωμρέγεῤμς τὴ: “ Τοδηη65.. πλα]α σομηροβιιίββα αἰϊοϊταγ, 46 

4υϊθυβ περὶ ἱερωσύνης ἰαπίατη Ἰερ].᾽ 

3. 52. αὦὐ πείαίλέμηε 156: οὕτως αὐτὴν (τὴν ἱερωσύνην) λεπτῶς καὶ 

πυκνῶς ἠκρίβωσεν, ὥστε πάντας...ἐν ταύτῃ τὰ οἰκεῖα εὑρίσκειν κατορθώματά 

τε καὶ σκώμματα. 



ΧΥΠῚ ΤΥΤΚΟΔΟΟΤΊΙΟΝ 

Ῥιιξ αἷϑο οπ ἰΐ5 γεϑροηβϑί 165. Α5. Βίβῃορ ἀογε ἢδ5 
ΜῈ] 5414]: “Ὁῃγυϑβοβίοπη 5 επηρῃδίίς 1η αϑϑεγείηρσ {παῖ 

οὐ Ποάοχυ ἰ5 οἵ πὸ ανϑὶ] ἴο {π5{ΠπὉ7 ἃ (γί βείαπ ον 

ὉΠ1655. [15 ρυθβίποοά 15 βϑεοιγεά Ὀγν ρύορεῦ ογαϊπαίοη.. 

Βαΐ {{ Πα ἴπιι5 σῆεννα Πίγηβε! το ΡῈ αἰΐνε ἴο πε βρίγίτπ8] 
αἰρηΐςν οὗ {πε ργεϑίποοά, ἴπ νἱγίαα ἰΠκα οὗ [{5 βϑουβοίαὶ 
δηα οἵ [15 ᾿πάϊοῖα] ροννεῖβ, μα 15. εαυδ!}ν αἰΐνε ἴο [5 

ΓΕΘΡΟΊ 5 ὈΠΠΥν ἔογ ᾿ηατνίπι8] 5οῖ}15, ἰανἱηρ᾽ ΠῚ Θ 568 ΒΓΕ 55 

οὐ {πε πεοεϑϑίίν ἴογ Ἴοηϑίἀεγαΐθηθββ, ἴογ ρεπίϊα δηά 

Ραζίεπί βε! δἀαρίαίίοη ἰο {πε αἰξγεπε οπαγαςίοβ δηά 

πεεᾶβ δηπ νγεδίκηεβϑεβ οἵ τηεῃ, ψμείμοσ οἵ Πρ οὐ ἴον 

εβίαίαο. 

(ὁ) 7116 7) οοίγίγο ο7 ἐδε Ποίν Ἐπελαγῖδέ. 

Νοης οὗ ἐπε Ἐδίμοιβ ἴα καθ ἃ πῆοῦε εἊχϑϊε νίενν οὗ 

ἘΠ15 ϑαογαγηεηΐξ ἔπδη (Πγγϑοβίοη. Ατ ἐπε πιοπηθπί, ῃῈ 
[6115 τπι5, νεη {πὸ Ὀγεδα δηα ψῖηα αὔε σοηβεογαίεα, {Π6 

ἢδανθηβ ορεῆ δηά ἴῃς δῆρεὶβ σοπῆα ἄουνη ἴο βϑυίῃ : δπά 

ἢ αιοΐε5 ἢ ἀρρίοναὶ ἃ γεροτζί {πὲ δῆφσεὶβ Πα δοΐμπδιὶν 

Ῥεδθη 58εθὴ νυ] πη {πε ϑαποίπαγν δὲ πε {{π|6 ἐπαὲ {Π6 

ΕΟ τίϑες βϑογῆσε τνγα5 Ὀείηρσ οἤεγεα. ὉΠ στεδαίεϑί 

Ρυγίίν, μῈ δὔριιθεϑ, ἰ5. ἐπεγείοτε γεααγεα οἵ ἴποϑα ἡ ῆῸ 

Ραγιοἱραΐς ἴῃ ἐπαξ βαύνίσε, ν ἢ1| 6 {Π6 ργίθϑε ννΠῸ σα] γαΐεβ 

[΄' θυ γραβ565 ἴῃ ἀϊσηϊίν, ΌγῪ νίγέιε οἵ {πὲ ἰαςΐ, {π6 ΗἸΡῊ 

Ρτίεϑέ οἵ {πε οἱα σονεηδηΐ". 

1. 7: Ολιηγεῆ ἀραὶ ἐλε “7ιγιίξέγγλ Ρ. τ46. ὕροῃπ [μὲ βιυθ)θοὶ οἵ 1[Π8 
ΡΥΪεβιῃοοά απὰα 50- οα]θαὰ “ ϑασδγάοίδ! βηλ᾽ 566. αἰδὸ ΜΟΥ 7έρεῖςέεγταὶ 

Ῥγοέλοοα, αι ἰῖ5. ἰηδίσαοιϊνα οὐϊεἰοῖσην οὐ Τὐρμείοοιβ ασβα οἡ “ΤῊ 

ΓΒ βίίαη Μ|ιηϊβίσυ ᾿. 

2. (ὁ σας. 1ἰϊ 4. Τὰ οὰυρῃϊ, Πονγανευ, ἴο θ6 γοιηθιη εχ {Παΐ σΘγθ πῃ ΪΑ] 15 

ποῖ 81] ἴῃ 411] ἴο (μῃυγβοβίομῃ. Ηδ {Π|η 5 τηοσγα οὗ [Π6 βρί αὶ ᾿πνναγάμθββ 

οὗ τῆς ῥυϊεβί!ν οβῆσς : {ππ5 ννα ἄγὰ σϑμϊπ βα ἴῃ γθδάϊησ Ηἷπι οὗ ἴΠ8 ᾿νοτᾶβ 

οἵ Ὧν Μορειῖυ ἴῃ τεραγὰ ἴο (Πς ρυιθβίῃοοά : “1Π6 ξουμηδὶ σϑ] θυγαϊίοη οἵ ἴῃ 8 

ἘλιοΠαυῖσί τηαν ΡῈ ἴΠ6 νϑὺν ΠΙρμδβὶ οἵ 15 δα ηἰδίγαϊινα πηθί ποάβ.. γεῖ ῥυϊθβί- 

Βοοά ἰἰβθ! ἰβ βοιηθίϊησ Ἰηοῦα Ὑἱΐα!}]}ν ἱποϊιβῖνε Πὰῃ ΔΠΥ͂ Ἰηγβίθυυ οὗ 

[ουπιαὶ δχϑουαίίνα ρυϊνι!ερε᾽ : 27ἐρημϊεέογία ᾿γίοεέλοοαί Ρ. αϑ6. 



ΤΥΤΚΟΡΟΟΤΊΙΟΝ ΧΙΧ 

ΔΊ τεσαγά ἴο Ὁ μγνϑοβίοπη 5 ἀοοίγίηθ οὔμε ἘπιοΠαγίϑβί, 

ἔπεσε μᾶ5 θβϑὴ πιιοῇ αἰϊβοιιβϑίοη 85 ἴο ψμεῖμεῦ οογίδίη 

Ραβϑασαϑ ἰη {πε ἐσ σαςογοίίο ἰανουτγ, οὐ (ο ποῖ ἔδνοιγ, [Π 6 

ἀοοίτίπε οἵ ΤγαηϑιιθϑίαπεδίἝ.οη. ὙΠι|5, ἴογ ἘΧΑΠΊΡΙΘ, μῈ 

5ᾶ ν8 ἴο εδοῇ οὗ ῃοϑε ργδεϑβεηΐ δ {πΠ6 Επισῃαγίβε: “ἔμοιι βεαϑί 
τὴν Τογά ϑδογῆςεά, δα ᾿νίηρ (Ὀείογε {Π66), ἀπα {Π6 ῥυίθϑί 

βίδπαϊησ ονεῦ {ΠεῈ βαογίῆοε δηα ργανίηρσ, ἀπα 81] (αγοιη 4) 

τεαεπεά νἢ ΗΙ5 ρτεοίοιιβ ΒΙοοα.... Ης [Πδὲ 5115 ἀθονε 

νὴ ἢ τῆς Ἐδίπμεσ [5 δ {πῸ βαπιο {{π|6 με] ά ἴῃ ουν μαηα5, 4ἀπη6 

βιἤευς ΗἸτη56 1 το θῈ με] δηα οἰαβρεα Όγ 811] ννῆο υνΊ5}". 

ΟΠτγνυβοβίοπη ἔδισηξ ἐπα {Παγα τνὰ5 σοτηρ δία τἀθηςν 

οὗ {πε οοπβεογαίεά εἰεπγεπίβ ἢ της Βοάν απ ΒΙοοά οἵ 

ΟΠ τίσ. Βαΐ {ῃ15 ἰαπρίιασα, αἰϊκα ἴῃ {Π6 ρᾶβϑϑαρα [ι5ῖ 
αυοίεα «πα εἰβεννμεγα, [8115 ἕο βιρρογί {πῸ ἀοοίτίης οἵ 

Τταηϑιι ϑιαης αίίοη, νυ ἢ ἔτεϑ ἴο εχρίδίη οἡ ἴῃς Ῥαϑῖ5 

οἵ πιεαΐαεναὶ ϑοποϊαϑεοίβπη {Π6 πηδηπαῦ ὑνθγα ον τς 

Ὀτγεαὰ αδαπὰ νἱπε Ῥεοδπια, ροη σοηϑθογαίίοη, ἔπε Βοάν 

αηα ΒΙοοά οὗ οἵ Τοτά. “νῃθη {πῃ Ἐδίμοιθ αϑϑογίεα, 

58 γ5 Ριιϑβεν, “παξ ψῆδΐ 15 σοηϑβεοζαίεα, δηά ναί με 

τεσεῖνε, αύα ἔπε Βοᾶν δπᾶ ΒΙοοά οἵ (ῇῃτγίβί, {παν πιεδη 

τΠ15 ποῖ ἴπ δὴν ρηγϑίοαὶ οὐΓτἵ σαγηδ] νναν, πὲ ϑρί γι }]}ν, 

βϑϑογαγη πέδαι !ν, Π νί πεῖν, πινϑ 4}1ν, ἱπο Δ Ὀ]ν, ΤΠγουΡἢ 

{πε ορογαίίοη οἵ {πε δοτγα οὗ Οῃγίϑδέ δπὰ οἵ ἀοά {πε 

Ηοὶν αποϑὲ. Βαξ ἰπ {Π|5 πιεαηίηρ παν ὁ 5ρεαῖκ οἵ {Π8 

οὈ]εοϊίνε ρύεβεπος οἵ {πΠῈ Βοᾶν δπα ΒΙοοα οἵ (ἢτγίβί 85 

[ο]οννησ ἀροη {ΠῸ σοπϑβεογδίίοῃ ὅ.᾽ 
ΤΠε Κοπιδη σοηίγονογβἑ α ἰσῖ5 ννῃο οἰΐα {Π15 ράβϑαρε οἵ 

ΟΠ γυϑοβίοπι), αιηοηρσ οἴπούβ, ἴῃ ϑιρροτγί οἵ 1ταηϑαθϑίδη- 

τἰατίοη μανε θεθη εἤεοξίνεϊν δηϑννεγεα Ὀν (οβίη, ΒΙ5ΠΟΡ 

οὗ ᾿Πυγῆδτη γοπι τ66ο ἰο 1672. “δε ἄδην ποῖ, ἢῈ 58ν58, 

“ἐΠαΐ βϑοπηα {πίησϑ εὐ ρῃαίίοαὶ δηὰ ὄνεη ΠνρεΎΥ͂Ρο αὶ 

Βανε Ῥεεη ϑαίά οἵ πε ϑαογαπιεηί Ὀν (Πγνϑοβίοπη, δηὰ 

Ἀ ρσαε. Ἷϊ 4. 

3 7ε ῥγεϑέγιεε ογ σἀγίφέ ἐπε ἐλ οῖν Ξμελαγίεέ (1853) ΡΡ. 46-7. 



ΧΧ ΤΝΜΤΑΟΡΌΟΤΙΠΟΝ 

ΒΟΠΊ6 οἴποίβ : δηά {ῃδΐ ἴῃποβε [ἢΐηρϑ πηᾶν εαϑιὶν ἰεδά 

ὈΠΔΥΥ πηθη ἰηΐο εὐγοῦ. ΤΠαΐ ννὰ5 {πε δηοίεηΐξ {δ ῃεγϑ᾽ 

ΟΔΓΘ, 85 1 [5 οὐγϑ 511], ἴο 1πϑίγαςσξ {ΠῈ ρεορὶα ποΐ ἴο ἰοοκ 

Ραγεὶν οἡ {π6 ουζνναγα εἰεγηθηΐβ, θα τη {Πεπὶ ἴο να νυ] 

1Πεῖγ τη 45 {πε Βοάν δπηα ΒΙοοά οἱ (ἢ τγίβε, απα ψ ἢ 

{Πεῖγ Πεαγί ΠΠῸ ὰρ ἴο βεὰ οἡ ῃαΐ πεανεηὶν πιεῖ: ἴογ 
411 [{Πε Ὀεηεῆΐξ οὗ ἃ ϑαοζατηδεηΐ 15 ἰοβδί 1 νὰ Ιοοῖκ ἢοῸ 

[αγίμεῦ Πα {Πε εἰεπηεηΐβ. Ηδησε [{ 15 {παΐ ἴποβε μον 

τῆθῃ, {με Ῥείξογ ἴο ἔθαοῇ {Π15 ἰεϑϑοη ἴο {πεῖγ ἤϑαγοῖβ, απὰ 

τῆονα {πεῖγΓ Πεαγίβ. πηοῦε εἰποδοίοιιϑίν, 5ρακα οὗ {ΠῈ βϑίση5 

85 1{ {πεν Πα Ρεξη {πε {πίηρ βίσηϊῆεά, απα, Κα ογαΐουῦϑβ, 
βαια πίϑην {Πῖηρδ ννῃ ἢ νν1}] ποῖ Ῥεαῦ ἃ [{{εγ8] 5686, ΠΟΥ 

ἃ ϑἰγίοϊ εχαπηθη "Ὁ Απα (οβίῃ οἰΐεβ {πεῸὸὶ ραββαρε συοίεα 

αῦονε ἔγοπὶ πε οἷ σαςσογωοίϊο ἃ5 δῇ Ἐχϑπηρία οἵ ϑθςῇ 

τῇεϊογίσϑὶ Ἔχ ργεϑϑίοηβ οἡ πε ϑυθ]εςξ οἵ {πε ϑδογαπηςεπηΐ. 

Ιδπ| ἱπἀεθίεα ἴο ἔπε Κη π685 οἵ ᾿γ Μδβοη ἔου δη {Ππ- 

τη ηϑίϊηρσ αἰβοιιβϑίοη οὗ {Π6 δοΐπαὶ ννογαϊηρ οὗ {ΠῈ Ραβϑαϑα 

ἴῃ 4ιυδϑβίίοη (11 4. [ὴ Γ᾽ Μᾶδβοη ἴαϊκεβ, ἰοῦ ἜἼχϑηριίε, {Π6 

ιι56. οὗ {Π6 ννογὰ φοινισκομένους. 15, Πα {Π1ηΚ5, ρΡγο θα ὈΪν 

γείεγβ ἴο θείηρσ βρυίηκΚΙθα νυ {πε Ὀ]οοά, ποῖ δ5 1 ανε 
ΕΧΡΙδἰηδα τ ααἱ οςε. Βαυΐ δ δὴν γαΐε ἴἰ ἀοαβ ποΐ γείεγ 

ἴο {πε6 οοἴουγ ἰδῇς πρὸη {Π6 |ρ5 οἵ [Π6 ρεορὶε ὃν {πε 

ΕΟ τγίϑίεις σφέσεῖος, [ἰ 15, ΠῈ γεπηαγίϑ, ἴῃ [ΠῈ 58Π|6 γεθΊοη 

45 ἴῃς ννογὰ " ὈΙοοά, ποῖ ἰη {πε γτερσίοη οὗ ἐπε ννογὰ "νυ πηε᾽: 

Δη4 15 ἐπεγείογε ποῖ ᾿πίεηεα Πτςεγα]ν. ὙΠ ὉΡΠοΙ ΕΓ 

οἵ ΤγαηϑαθϑίαπίϊαίἊςοη ννουἹὰ ποΐῖ σὰν {παΐ {ΠπῈ “ Ὀ]Ϊοοα ᾿ οὗ 

ΟΠ γίϑε Πςαγα] ν “τεάάδηβ᾽ ἴμοϑε ῆοΟ τεςεῖνε. ὙΠεη τ 

οἤα νογὰ ἰῇ {πε ραβϑϑᾶσα 15 πηθίδρῃογίοαὶ, 1 15 δὲ ἰβαβὲ 

1 ὅεε. Ο(οβίη “ὔίονγν οΥ ΦοῤῖῇΊελ 7 γαγισεὀ͵είαγζαξίοτε ΒΟΟΚ νἱ οἢ. 8 

(ΕπρΊΙ5η Ὑτγαπϑὶαίϊίοη οὗ Ἂ676) ; ἀπά ορ. ϑοῆνναμα Ζοορνεογισεσελίολέε (Ἀοτη. 

(δι}.) νοὶ]. 11 ρ. 783 544., ἀπά (ἔου {Πε βδουῖβςβ) Ρ. ϑ1ι6 564. [ἢ ἴΠ6 ἔουπΊοῦ 

Ραββαρε ϑοῆνγαημθ σίνεβ ἢ δοοουηΐ οἵ δβχργεββίοηβ ϑγ ΠΟ σὸ δεγογεαῖ ἴῃ 6 

Κοπλαηῃ ἀοοίτίης οἵ Τ͵ταηβα βιαπίαιίοη (6. 5. φοινισκομένους ἴῃ 111 4, ὁπ ΟΝ 

566. ἄρονε). Βα. 0] 5 οὐ ἰοῖϑπι οὐ ϑοῆνναηε (μας αἱ ἀϊοίοίγε δὲ ἐδ 

ἐλόοίορίο ῥοσίίζοε αἴθ ςέτὶβ ὑ.. σύο 544.) 15. αἰβο οἵ ἱπῃρογίδῃςβ. 



ΤΥΤΡΟΡΟΟΤΙΟΝ χχὶ 

ΡΟΒΒΙΡ]Ὲ ἴο ϑιρροβα {πδξ οἴπεῦβ αἰϑο 8ΓῈ, 6.5. τεθυμένον 
καὶ κείμενον, περιπτύξασθαι καὶ περιλαβεῖν. ἘἸΠΑΙΪν, 

γ Μαβοη ροϊηΐβ οἷ ἐμαί (Πγνϑοβίοπη 5 σἱονίησ πγεΐα- 

ῬΠοΥβ 4ο ποῖ πΠεοεβϑαῦηγ 9Ὸ δὴν ἔπγίπου [Πδη ([ογ ᾿ηϑίαβηςθ) 
Δ εβ εν 5 

ὙΠ ἢ ἸοῸΥ πηΘΡροαΚΑΌ]Ὲ ννα ἔδεὶ 

ΤῆΘ Ηοὶν ἀποβὶ βεπὶ ἄονῃ ΠοῸπὶ Ηξάνεη: 

Τῆς Αδἰΐαυ βίγεατηβ νι σασγαα Ὀ]οοά, 

ΑΠπά 81} {Π6Ὸ τεπηρ]Ὲ ἤδπηεβ ἢ ἀοά!": 

οΟΥ ἀεοῖσε Ηετρετγί 5 

“Αἴ Οοτημηπηϊοη-{ἰ πη 65, 6 15 ἴῃ ἃ σύξαΐ σοηΐυβίοη, 85 Ὀδξίηρ ποῖ 
ΟἿΪγ ἴο τεσεῖνε (οά, Ὀπὺὶ ἴο Ὀγεακ δηα δαμπηηϊβίεσ Η1πι".᾽ 

“Νειίπεγ Ηεγρεσγί πού 'νεβίεν πεῖ {πε {πεοῦν οὗ 
Ττγαηϑιιθρϑίδηίίδίίοη ; απ ἴμεν Πα πὸ [ξαγ (Ἔενεῆ αἴζεγ 
{παΐξ ἔπεοῦν Ππααὰ Ῥεεη [ογπλι! 64) οἵ {πεῖγ ννογάβ θείηρ 

πηαεγβίοοα ἴο σι ρροβα [{.- ὙΠΕΙΓ οὈ]βοΐ ννὰ8 ἴο ἱπΡΓ6 58, 

ποῖ ἴο ἀεῆπε. 

(Ὁ ῥΟερτέοηεο, (γι σον, ἀγα 441: ὁεοζρέζοτι. 

Ῥεηϊΐεησε, 845 ἃ ϑυϑίεπὶ οἱ Ἂἰβοιρ!ηθ, Πα 115 ογίρίη 
Δηα ϑβαποίίοη ἴῃ {πῸ Νὰν Τεβίατηδηΐ: δΔΠ6] ΡΥ] ΎΠν [ἢ 

ἴῃς ῥγογηῖϊβε οἵ (ῇῃγίϑέ ἴο ννῆϊοἢ (Πγυ ϑοβίοπΊ, ἃ5 ννα Πᾶνα 

566, Π16Κε5 γείεγεησε πίοῦα Πδη οὔσα. ϑενεγαὶ ραβϑαρῈ 5 

ἴῃ {πε οἷς σαςεγαοίϊο τεσοσηῖΖε πε πεεα οὗ ρεηϊζεηςε: μα 

(ΟΠ γυϑοβίοπι 450 πη ϑἰϑίβ [παῖ {Π6 ργίεϑέ πλιβδὲ ϑίπαν {πὰ 

ναγνίησ σμαγαςίεῖβ οἵ τηθῃ ἰη ογάεγ πδΐ ἢϊ5 αἰ! 5ο ρ]ης 

ΤΩΔΥ Ὀε εἤεοιίϊνε" 

1 αἤγριγις ογεέ ἐλε Ζογαῖ» 2267 Ἰχχχῖχ ; Ῥσόῦδῦ]ν βυρρεβίεα ὈῪ (Πϊ5 

ΡῬάββασε οἵ (ῃγγβοβίομη δπᾶ ἰἴ5. δρρ]οδίίοη οἵ (ῃ6 βίου οἵ ΕἸ]. 

5 γίεσέ ἐο ἐλε 7 δ»ι21ε σμαρ. χχῖῖ. Ορ. 7Δὲ 7 Ὀ»ηῤίο, Ῥοθπὶβ οὐ 7}ὲ 

Ῥγίεείλοοά, 71 “ιυϊίαζζογε. 

3. (ἴδ σας. ᾿ὶ 4 (ποϊ65) ἀπά νὶ 4 ποικίλον αὐτὸν εἶναι δεῖ κτλ. Οἡ Ῥεηπδηοα 

566 ϑοῆνγαης 7)ορηιογισεσολίελίε (Ἀοτα. (δίῃ.) νοὶ]. 11 Ρ. 826, απὰ Βδι 8] 

μος α᾽ λἱσίοίγε εἰ ἐὲ ἐλόοίονίε βοείέζυε τ902. 



ΧΧΙΙ ΤΝΤΚΟΡΟΟΤΊΙΟΜΝ 

Ιη τεσαγά ἴο σοηίδϑβίοη, ( ἢγυϑοβίοπι ἰδυρσῃξ {πΠαΐ ἰξ 
τηῖσῃε θὲ πιδάς εἰζμεγ πηεάϊδίεϊν, ἴο {πε ργίεϑδί, οὐ ἱπ|- 
τηεαϊαίεῖν ἰο αοά. (οπίδϑβίοη ἴο {πε ργίθϑδί 15 ᾿πηρ] 6 
ἴῃ {πε ἐδ σαεογαοίϊο,, σοπεβϑϑίοη ἴο (οα [15 αἰ πἀξα ἴο ἴῃ 

οἴμεῦ νυ ηρϑ: [ΟΥ̓ ἘΧΑΓΊΡΙΕ, {Πα οἷς 2γεογη γε, τότ 7262 

παΐίμγα, ΏεγῈ ἢς αν, “1 ἀο ποῖ Ὀτγίηρ γοιῦ Ὀείογε δῇ 

διάϊεπος οἵ γουγ [θ]]ονν -ϑεγνδηΐβ, ΠΟΥ ὁ 1 σοπηραὶ νοῦ 
ἴο Γενεαὶ γοιγ 51η5 ἴο πίθβῃ. []η[ο]4 νουγ σοηϑβοίθποα ἴῃ 

1Π6 ρύεϑεηςς οἵ (οά, 5πενν Ηἰπὶ νουγ ννοιπα5, ΔΠ4 566 Κ 

τε εΥ ἔγοσι Ηἰπι3᾿ ὙΠυ5 (Πγυβοβίοπη [5 ποΐ 50 ϑβίσγοηῃρ 
δὴ δανοοαίες οὗ δυγίσιϊαγ. (ὐοηΐεϑβίοη 85 6.5. Ουργίδη, 
Β4511, οὐὔ᾽. ἀτεροῦν οἵ Νυϑβδ88. 

ΤΠΕ ρονοῦ οἵ δοϑοϊαίοη ννὰ5 επίγαβίεα ἴο {πῸ ΟΠΌτγΟ 
Ὀν ουὖς [οτά. ΟΠ γυϑοβίοπι γείεβ ἴο ἰ νΏεη, αἴξεγ φαοίηρ 

{π6 νογάβ ἴῃ νοῦ (ἢ γίϑὲ σοπέεγγεα [Π6 ροννεσ οἵ {8 

Καυϑ, ες δαάϑ5, “[παΐ ψῃϊοῃ {πε ρτίθϑίβ ἀο (Πᾶνα ἀοπα) 

Ῥεῖονν (1.56. οἡ εαγίῃ), (οὰ τϑίῆθβ ἀρθονς (1.6. ἰὴ Παανεπ): 

Δηα τῆς Μαβίεγ σοηῆτγιηβ5 ἴῃς ἀεξοϊδίοη οἵ ΗΙ5 βεγναπίβ", 

ΤΠΕ δρϑοϊατίοη τη {ΠΕ ἐξ σᾶς. ςοῃϑίϑίβ (1η {Π6 οᾶβε οἵ ἴπ6 

ὉΠΡΑρί ΖΕ 4) ἴῃ δαπηησ ἴο Βαρί5πη : οὐ (1Πη {ΠῈ σαβε οὗ 

Ὀαρίζε ρείβοῃβ ὑγῆο ἤᾶνε ππαάεΥροηθ ΡΘΠδης6) ἰη τα- 

δαπητεηρ {πε πὶ ἴο (οπηπη Πίοη. 

(4) εγϑεεομίϊογ ὁ} ἀεγείϊες. 

ΟΠ γυϑοβίοπι 614 {πδξ Πεγεῖίοβ οασῇῃξ ποΐ ἴο θῈ ρεῖϑε- 

ουϊεα οἡ δοσοιπέ οὗ {πεῖν Ὀε]εΐβ, θς σπου] Ὀν σεπί!α 

1 (6 τας. 'ὶ χ αἀ Μ71:. (μοί65). 

2. «δ ἡγιεογεῤγελογισίὀίδὲ 70. ». ν᾿ 400 Ο οὐδὲ γὰρ εἰς θέατρόν σε ἄγω τῶν 

συνδούλων τῶν σῶν, οὐδε ἐκκαλύψαι τοῖς ἀνθρώποις ἀναγκάζω τὰ ἁμαρτήματα" 

τὸ συνειδὸς ἀνάπτυξον ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ, καὶ αὐτῷ δεῖξον τὰ τραύματα, καὶ 

παρ᾽ αὐτοῦ τὰ φάρμακα αἴτησαι. 

3. (4 σας. ᾿ϊ 5 ἅπερ ἂν ἐργάσωνται κάτω οἱ ἱερεῖς κτλ. (φαοϊοὰ ἃρονα 

Ρ. ΧΙ π. 5). ΟΒιγβοβίοπι ββειὴβ ἴο ἴακε ἴου σταηίθα (Π6 Ἰιυβίϊος οὗ ἴπ6 

ῬΓΕΒΕΥ αοίβ τοίεγγεα ἴο, ἀπα ἄοεβ ποῖ τηθᾶῃ ἴο σοϊησηϊξ αοά ἴο ἃ σοπη- 

ΡΌΪΞΟΥΥ 5ῈΓἸβϑίοη ἴο ννηδΐ ταῦ πᾶνε θΘΘῃ δῃ ὑπ]υξὲ βασογάοίαὶ αοῖ. 8668 

7Ζ.ε Α»πεΐορέ δ αίλενς ογι ἐάε Οὔῆες αγιά Το οΥ ἐλ γιεείλοοα Ρ. 15 (ποῖε). 



ΤΝΤΡΟΡΟΟΤΊΙΟΝ ΧΧΙΙΠ 

τηδαϑιταϑ θῈ Ὀγουρῃί, 1 ΡΟΒ51Ό16, το {πΠ6 ἴσια ἔβἢ. ΤΗϊ5 

νίαν 15 ἘΧργεββεα ὃν Πίπῃ ποΐ οἠἱν ἴῃ {πε ργεϑεπέ {γεδίϊβα", 

Ῥυΐ α͵5ο εἰβεννμεγα". [{ 15 ϑδοπιεννῃδξ δ ναγίδηςσε νυ] [Πς8 
Ρτγαςίίσα νῖοῃ Πα Οσσαβίοπα!ν δαορίεα οὗ επιρὶογίηρ 

᾿γηρεσίαὶ ἀβογεαβ ἔογ ἴῃς σοογοίοη οἵ πεγείίοβ δηα ραρϑηβ5. 

(6) 1714 οὔίεσ 977) ἐζε βῖδςζοῤ. 

Ετοπὶ {πε .ἷὉ σακογζαοίϊο νγῈ τῆαν ἀεγῖνε σοηϑίθγαθ]α 

ἰη!ογπηδίίοη ἢ τεσαγὰ ἴο ἴῃς οἵῆοε οὗ ὈΙβῃορ ἴῃ {πῈ 

Γουγίἢ σαπίαγν. 
ΘΟΠΊΕ σϑΓε 15, πΠουνενεῦ, γα υῖγεα ἴο ἀἸβεηστ5ἢ Ὀεΐννεθη 

Ράββασεβ ννῃ]Οἢ τεΐεγ ἴο {πε ὈΙβΠορ, δπα ἴῃ ο56 νν Π] ἢ γείδυ 
ἴο {πε ρῥτγίεδε ; {πε βαπῖα ννογὰ ἱερεύς Ῥείη σοπηΠΊΟΪΥ 
επηρουεα ἴο ἀεποίς Ῥοΐῃ(. [π [Π6 [Ὁ] οννίηρ ἀΠ δ γ515 

Ι ργοοεεβά δοοογαίϊηρ ἴο ἴῃ ογάθγ ἴῃ ψῃϊοῇ ἴῃς ἴορίοβ 
ἀἰβουβθθα ἀρρεδγῦ ἴῃ {πε ἀγίίοϊς “ Βίβῃορ᾽ ἴῃ {πε “) 2οϊϊοηαῦγ 

ο7 Ολγιδέϊαγι “171:{]φιἼζες. 

Ι. 7726. Βεβίάεϑβ ἱερεύς ννε πα ὁ προστάτης", ὁ ἐπί- 

σκοπος", ὁ πατήρ᾽, Ὀεδπί4ε5 ρευρῆγαϑεβθ 5010} 8ἃ5 ὁ τὴν 
ἐπισκοπὴν λαχών. 

ΐ. ΕἘΕἰείογε. Ννε ἤδθασῦ τσοῇ οὗ ἔποβε ψῇο εἰεοίεα 

(Πγυβοβίοτη δηὰ Βδ851} ἴο {π6 οἴῆοβ ψῃίοῃ (Πτγυβοβίοτγη 
ἀεοϊ!πεα ἰο 41]. ὙπΠε εἰθοΐογϑ, ννῆο αὔε ἀββογιρεα βογηα- 

1 α σας. ἴὶ 4: ορ. Οτεϊρῃίοη ὔἴμίσεαγε Ζεοίεγες (οπ Ῥεγβεουΐίοη ἀπά 

Τοϊογαϊϊοη) 1804. 

3 Ὧ αγαΐλεριαίε 696 Α τὰ γὰρ αἱρετικὰ δόγματα... ἀἀναθεματίζειν χρὴ, καὶ 

τὰ ἀσεβῆ δόγματα ἐλέγχειν, πᾶσαν δὲ φειδὼ ἀνθρώπων ποιεῖσθαι, καὶ εὔχεσθαι 

ὑπὲρ τῆς αὐτῶν σωτηρίας. 

3 Τπεοάοτεί, 27... ν 29, 31: 566 αἷβο Ῥυβξοῆ «59. γέαν: Ολγγεοσίοηιδ 
Ῥ. 103. γε πΙΔΥ σοπιρατα (6 ἴοπε δἀορίεα ἴῃ ἷν 4 οἱ τὴν Σαβελλίου 

μαινόμενοι μανίαν, καὶ οἱ τὰ ᾿Αρείου λυττῶντες κτλ. 

4 ὃρε ποίβ οἡ τῆς ἱερωσύνης ἴ 3. [π᾿ ΟἸΠγγΞοβίομη᾽β [Ἔπῖ ἢ ΠΟΠΆΪΥ ΟἿ 

1 Τίπι. 11 (508 Ε) ἐπίσκοπος 15 υϑε4, αηὰ Δηιιρσιν 15 ἴῃπι5 ἀνοϊάθά. 

δ. πὶ τό. χε αἷϑο μανε ὁ προεστώς 1ἰϊ 6 (ποίε). 

ἘΠ 15; 17. 4. 11 χ,. 17. 8 11 15. (ποίε), νἱ 8. 



ΧΧΙν ΤΥΤΡΟΡ ΤΊΤΟΝ 

{ἰπ|6ὸ5 δ5 “ἴπε δίμεγϑι, ϑοπιεί πη65 85 ἴἤοβα “ψγῆο 5εϊεςοϊ᾽ 

οὐ “ΨΠοΟ ταῖβε ἴο βοπουγ" σοηϑίβίεα ργόραῦὶν οἵ {πε 
πιείγορο ΐαη δηα {πε σοπΊργονίποί! Ὀίβπορϑ, ἴῃ ΨΏΟτη 

[ῃς οποίςε νναὰ5 νεϑίεα ὃν {με (ουηο!! οὗ 1,ἀοαΐσεα ἴῃ 365. 

Τῆηΐ5 Οοσηο!}, γν ἀεηνίηρ {πε ἰαϊίν ἃ νοῖςε ἴῃ [Π15 πηδεξζογ, 

ἴοοῖς τς ἢτϑί βίερ τονναγά5 {Π6 υἱτἰπταῖε ργαςίίσαὶ εχξϊπο- 

ἐἰοη οἵ γθα}}]ν ΡοΟραΪαΓ εἰ εοί!οη5. 

11. Οὐηαϊϊέϊογις 97) εοἰϊσιδιηζέγ. (α) “51αΐμ5. [τ νγὰβ 

Ια14 ἄοννῃ Ὀζν {πε επί σαποη οὗ {πε (οιηο1} οὗ ϑαγαΐσα 

(343) [ῃαξ πο οὔξς ποιὰ Ῥεσοπία ἃ Ὀΐίβῃορ 247 σαζἬη7,)2, 

Ρυΐ 5ποι]ἃ ργενίοιϑὶν σὸ {πγοιυρ {πῈ βενεσαὶ οἤῆσα5 

οἵ τεδάεδγ, ἄβαοοῃ, δηά ρτίεϑέ. Ατ {πε {{π|6 σνβθη 1 νγᾶὰ5 

ῬΙΓοΡροβεά ἴο πῖᾶκε (ῃυυϑβοβίοπι ἃ ὈΪβῆορ ἢ6 νν85 τηθγεὶν 

8 τεδάθυ (ἀναγνώστης). Α 5|π|||ὰΓ εχοερίίοηδὶ σαᾶβϑε 15 
τηδητίοηθα Ὀν δὲ Αυριπκίπε (2. οΧ111). [Ιπϑέϑδησεβ οὗ 
ἄξασοοηβ Ρείηρ της ὈΙβΠΟΡρΘ. δἃ΄ΓῈ ΠΊΟΓΕ σΟΓΠΠΊΟΠ. 

(8) Αφςε. ὙΤΠε Οουηο!! οἵ Νεο- δεβαῦδα (314) ἴη- 

βἰβίεα, παξ πὸ οπς 5ῃοια θὲ δρροϊπίεα Ὀίβῃορ ἀπε] Πα 

ννγὰ5 δ ἰεαϑί 30 γεαῖβ οἵ ἀρὲ. ὅϑρεοίδὶ τηξγίῖ5, Πουύνενευ, 

δηα {πεῸ ργεοεάεηΐξ οἵ Τιπιοίῃν, τερεαίεαϊν βεΐ αϑία {Π 15 

τα] ἴῃ ργαοίίςα. (ΟΠγυϑοβίογῃ, ενεη 1Γ να ραΐ {πε γεαῦ 

οὗ 5 ὈἰγΓ 845 δοῦν 85 344, ννὰβ8 ποῖ πηοῦε ἴδῃ 29 αἵ 

{πε {πε οὗ {πε ριοροβεα οοηπϑβεοζαίίοη (373). 

ἵν. Ογααΐγεγς. ΟΠ γυϑοβίοπι ΒΕ} Γη5 ἴο 5βρεὰκ οἵ Βαβι} 

Ῥείπρ οοηβεοίαίεα Ὁν ομα Ὀίβῃορ οἠἱϊν" [παϑϑιημςῇ, 

Βοννενεῦ, 85 {πε σὰ] ἴῃ {πε Βαϑδί δηα εἰβεννῆεσγε γεαυϊγεά 

ςοπϑθοζδίίοη Ὀγν ποῖ 655 ἴπδη ἴῆγεε ὈΙΒΠοΟΡρβ, νὰ ΠΊδΥ 

ΒΌΡΡΟΒΕ ἰπαΐ ἴῃ ομβ ὈΪβῆοΟΡρ πιεηςοπθα τη {πϊ5 σοη- 

113 εἶξαι τῇ τῶν πατέρων κρίσει. Ἐὸοτ (ῃς ννοτὰά πατήρ υξεὰ ἴο ἀεϑβϊρτιαΐα 

1Π6 ὈΙΒΠΟΡ 566 ἀρονβ. 

2.1 7 τῶν ἑλομένων, ἱ 4 (Ρετ) τοὺς τετιμηκότας. 

3.1.2 τοῦ μέλλοντος ἡμᾶς χειροτονήσειν ἐλθόντος. 



ΖΧΤΑΚΟΡΟΟΝΤΊΙΟΝ ΧΧν 

πεχίοῃ ἰ5 {πΠ6 πηείγορο ἴδῃ : ὑἹ ἢ ΠΙΠῚ, πη 411 ργο  ὈΠΠἰΐν, 
γνεῦε αϑϑοοϊαίεα βοπηε οὗ {ΠῈ σοπηργονίηοίαὶ ὈΙ5ΠΟΡΚ. 

ν. δίίαε οΓ Ογαϊρμαΐξίογι. ΤῊΘ σοηβεογαίίοη οὐ Βδ51]} 

ἴοοῖκ ρίαςε ἴῃ Απίϊοοῃ!. ΕΥοπΊ [Π15 ννεῈ πιᾶν ἰηΐθυ {παῖ 

Β451}5 5εὲεὲ ἰὰν νυ {π6 Ρρύονίησε ΟΠ Παὰ δ5 [5 

τηδίσγορο!ίαη {πΠεῸὶ ΒΙ5ΠοῸρΡ οἵ Απίϊίοοῃ : ἔογ δὲ {Π|5 {ἰπ|Ὲ 
1Π6 τηείγορο! ἴϑη 566 οἵ ἃ ργονίηοα ννὰ5 τιβι8}}ν {ΠΕ ρ]αςα 

οἵ οτγαϊπδίίοη οἵ Ὀίϑῃορθ ὑνῆοβε 5665 [6]1] νυ {παῖ 

ΡΙονίηςα. 7Τη15 Πὰ5 ἃ Ὀδαγίησ οὐ πε αμδϑίίοη το ἢ 

15 αἰβοιιββεά 1 ὃ 5. 8ἃ5 ἴο {π6Ὸ ἰἀβηςν οὗ {Π6 Β451] οἵ {πε 

46 σαςεγαοίτο. 

νὶ. Δ εημιουαί ὧν γεδσιρηαίΐον. ( γνϑοβίοτη δύριιεβ ἰῃ 

ἔανουγ οἵ νο]ιιπΐαῦν γεϑίσηδίίοη οἵ Π15 566 ὈὉν δὴν ὈΙ5ΠΟΡ 

ὙΠΟ 15 σοηϑβοίοιβ οἵ βεύίοιιβ σ! 5, ΕἸ ΧΘΙΏΡ[65 οἵ γεϑίσηδ- 

ἐἴοη ἀγα ποΐ ννδηίϊηρ: ἔογ ἘχδπΊρίθ, ατεσοῖν οἵ ΝαΖίβηΖιιδ, 

ὙΠΘη Δύο Ι5ΠΟΡ οἵ (οηβίαπεπορϊςα, νοϊπηΐαγιν γαϑσηδα 

ἢ πε σοηβεπί οὗ {πῸὸ (οπηο}} οὗ (οπϑίδηεπορ!ε : 50 

αἶσο Μεϊείίιβ, πε Βίβηορ οἵ ϑεραβίε ἴὴ Αὐτηθηῖα. Αἵ 

πα βϑαπιε {ἰπ|Ὲὲ πε ἔβε!ηρ οὐ {πε (Παγοἢ ταη βίγοηρσὶν 

αϑαϊηϑδί γαϑισηδίίοη, ἃ5 θείη ἰαηΐατηοιηΐ ἴο σίνίηρ ΠΡ 

ὑνοῦκ ἰοῦ (γιϑίϑ. 

νίϊ. Δ εριουαί ὧν αἰεῤοοτίίογι. ΓΠΙ5 15 οοπίεπιρ αίεα 85 

Δ αἰζεγηδίίνε ἴο νο]ιιπίατν Γαϑιρ δίῃ [ἢ {ΠῈ Ρᾶβθαρα 

1υ5ὲ αιοίεα ἔγοπη {πε ἐἷε σαςεγαοίο. ΠΕ σγοι πα 5. οἡ 

ὙΠ ΙΟἢ ἀπεροβίςίοη 15 Ῥαβεα ἴῃ {15 ραβϑϑᾶσε 8566πῚ ἴο ΡῈ 
ποϑ6 σεηδύαὶ ἱγγεσι]!αγίἰ65. ννῃίοῃ αβεοίεα 411 οἱείον, 

ἀηα {πογαίογαε ἱπο]ϑίνοὶν ὈΙΒΠΟρΒ αἰθο: ννεὲ πᾶν ποίε 
τπαξ ἐπε σϑιῃ Αροβίοϊ!ς αποη ἄεροϑβθβ ίοσγ περ]ρθηοα 

1 ΤῊΣ ἢοπὶς οἵ Βαβ1] νγὰβ (αἵ {Π15 {ἴπ|6, αἱ 1βαβί) ἴθ Απίϊοοϊ : ἀπὰ {Π6 

ὈΙΒΠΟΡ σαπια {Π11Π6γ ἔου {Π6 οτγάϊπαίίοη (ορ. ἐλθόντος ἴῃ [Π6 Ργανίουβ ποίβ). 

3 (6 σας. ᾿ὶ το ἐχρῆν δὲ... μὴ περιμένειν τὰς ἑτέρων κρίσεις, εἴ ποτε συμβαίη 

καθαίρεσιν ἱκανὸν ἐργάσασθαι ἁμάρτημα, ἀλλὰ προλαβόντα ἐκβάλλειν ἑαυτὸν 

τῆς ἀρχῆς. 

ΕΒ “ΒΒ ΞΠορΡ᾽ : 227. 



ΧΧΥῚ ΤΝΤΧΟΡΟΟΤΊΙΟΝ 

ἴη ραβίογαὶ σαύεὲ. ΤηΠα βρεοῖίδὶ οἴξηῃςεβ ἔοσ νυν ἢ ὈΙΒΠΟΡΒ, 

85 ϑιιοῦ, πηὶρῃξ ΡῈ ἀεροβεά ἔγογῃ {πεῖγ οἤῆοε ἄο ποΐ 56ῈεΠῚ 

ἴο Ὀς ἴῃ 4ιαϑβέϊοη". 

ν]. 7016 αμίέϊες 97 α δίσλοῤ. ΤΏοσα νυ ἢ 641} [οσ 

ποίΐοα ἴῃ σοηπεχίοη νυν {πῸῈ οἷδ σαςζογαοίο αύεὲ {πε 

ἅἀπίν οἵ ργεαομίηρ, {πε δαγηϊηϊβίγαιίοη οὐ αἰ! 5ορ]1η6, ἘΠΕ 
τηδηαρειηεηΐ οἵ (πυγοῆ ργορογίν, Οπυσγοῆ ραίζοπαρε, 
αὐ γαςτίοη οὗ Ἰαννϑαῖϊβ, απ ργοϊθοϊίίοη οὗ {πεῈεὶ ψίάοννβ 

δ Πα νἱγρίηβ οἵ {ἘπῸ6 Ὁμυτγοῆ. ὍΤῆα τείεγαησαβ σίνεη ψ1]] 
ΕηδΌ]6 (ΟΠ γνβοβίοπη 5 βίδίεπηθηΐβ οἡ {Π686 νδυίοιιβ β ] εοῖβ 

ἴο Ρε βἐμαϊεα ἴῃ ἀεΐαι!. [ νν1}] δα πὶ Ρ ἴπ656 βἰδίεγηεηΐβ 

Ὀτιεῆν. 

(α) Τῆς Ῥίβῃμορ, δοοογάϊησ ἴο (πγυϑβοβίογῃ, οπρῃξ, 

{{ροβϑβίθ]ε, ἰο ΡῈ ἃ σοοά ργεδομεγῆ: δηα ψμεῖμεῦ μῈ ΡῈ 
80 ΟΥ̓ ποί, ΠΕ πηιϑδὲ ἴακα ρϑαίηβ ψι ἴπ6 ρῥγεραγαίοη 

οἵ ἢῖ5 βεγπιοῆβ. πε ΠΙΡΉ ϑίδησαγα ννῃῖοῇ Πα ϑβεΐβ, δηα 

ννΒΙοἢ Πα [Ο]]οννεα ἴῃ ἢἰ5. ον ργδοίίςε θοίῃ δὲ Δηίξίοοῃ 

(45 ργεϑυίεγ) απα δὲ (οηβίδηςἝπορια, 15. πη δοοογάδηςσα 

ἢ {πεῸ ἀπίν οἵ ἐεδοῃίησ, προ ἡγῇ ]οἢ ΠΕ ἰαὰγν8 50 τη πο ἢ 

ΒΈΓΟΕΒΣ 

(3) Ιπ {πε δαπηϊηϊϑίγαίίὶοη οὐ αἰ βορ πα ἔπε ὈΙΒΠΟΡ 

ἴοοῖκ {ῃς ᾿εδά, ἔπε ργεβουίεγβ Ποϊάϊηρ ἃ βϑυθρογαάϊηαζε 

ΡΙαςας ἀπάεγ Πἰπι, αηα [ογπηίησ Πῖ5 Οοπης]. Τῆς ὈΙΒΠΟΡ, 
Βοννανθῦ, ννὰβ8 {ῃς οῃίεῖ δηα ογαϊηαγ!ν {πε 5016 Ἰπᾶρα ἴῃ 

{πε βτϑί ἰπϑίαπος ἰῇ οα865 οἵ εχοοπηπηπηϊοδίϊοη : πα {Π|5 

15. θούηβ οαξ Ὀν {πε ἐσ σαεεγαοίϊος, ἀρατγί [τοπῚ ἃ πΊα855 οὗ 

οἴμεῦ εν! άεηςθ. 

(γ) Τῇε ἱποοιηα δηα οἤξεγίηρϑ οἵ ἴῃς Ὁπαυτοῃ, απα 115 
Αἰ τη5, γνεῦα ἴῃ {πε ἢιβί ἰηϑίδησα ππάδγ {πε αἰβροϑβιίτίοη οὗ 

ΤΟΝ ἸὐλΆθὲ 3. ὅ66 θοΟΚ ν αςεζηε. 5. ΟἙ Δ Δ. 

4 ΤῊΗΪβ 15 αϑϑιυσηθα ἰῃ αἷε σας. ᾿ὶ 4, ἴου ἰπβίδῃοε : σρΡ. {1 18 τί ἄν τις λέγοι 

τὰς λύπας ἃς ὑπομένουσιν ἡνίκα ἂν δέῃ τινὰ τοῦ τῆς ἐκκλησίας περικόψαι 

πληρώματος; 



ΤΜΤΡΟΡΟΘΤΤΙΟΛ ΧΧνΠ 

ἴῃ Ὀίβῃορ, ἴο ΡῈ ἀἰβρεηβεα εἰπε Ὀν ΠἰπΊβε]Γ οὐ Ὀν Πὶβ 

ΡῬΙΌΡΕΓ οἴῆοεῖβ : νι, Ποννενοσ, {Π6 σεπογαὶ βαποίίοη οὗ 

5. ῥγαβουίεγβ. Βαΐ {πΠ6 (οιηοῖ! οἵ Απέϊοςῃ (Α.Ὁ. 341) 

ἰογι 5 πε ὈΙΒΠΟΡ ἴο ἄδαὶ νυ ΟΠαγοἢ γανεπιιθβ ννἱτποιξ 

{πε σοηθεηξ οὗ {πεῈὶ ργεβουίετθ οὐ ἄδαοοπβ: απ ογάεδγϑ 

ΠΪπΠΊ ἴο γεπάθυ δη δοσοιηΐ οὗ ἔποβα τενεηῖεβ ἴο {πε ρτο- 

νίποία]! συποά. ( γυβοβίοπι ἄννε]]5 ἀρορ {πῸ πεοαϑϑίν 

οἵ ακίηρ ργεοδιυίοηβ ἀραίηβί ἃ ροϑϑῖθ]α σμαῦρα οὗ πηΐ5- 

ΔΡΡτορτίϑίίοη οἵ {πε Ππιηάβ οἵ {πὸ Ομυσοῃ: δπα ἢΐ5 

ΟΥΠ ἰαΐευ ἜἼχρεγίεποα {Ππϑίγαΐεβ {πε ἱπηρογΐδησε οἵ {ῃς 

δαν!ςε". 

(δ) ΤΠε τίρμε οἵ Ὁμαγοῃ ραίγοημαρσε ννὰ5 νεϑίεα ἴῃ 

πΞππποΡ. Ἧς, 85 ἃ γίι]θ, συ Ἰδεεα ἴο πε΄ θΕηΘΗσδ65 
νη 5. ἄΐοςσεβα, σοηξεγγίησ, Ὀν οταϊηδίίοη ἴο ἃ ρϑῖ- 

τοι]. “ ἘΠΠ|6,᾿ ἘΠῈ ϑρίγιίπδὶ] 1ιτ|ϑα!ςτοη νυν ΐο ἢ ἄγανν ἢ 

1 {πε τεπηροῦδὶ επἀουννηεβηΐϑ. 

[πη ΠΙΠΙησ ΠΡ {ΠῈ νᾶγίοιι5 εοοϊεϑίαϑίϊςαὶ οὐῆοαβ νυ ΐο ἢ 

[611 νασαηξ {πε ὈΙΒΠΟΡ ννὰ5 αϑϑίβϑίε ᾿ν {πε Ῥοάν οὗ ργεϑβϑ- 

Ὀνίεγθ δοίίηρ σο]]εςξίνεῖν. Ασοοταϊίησ το (Πγνϑοβίοπη 

{Π6 ἀρροϊηπίπηεηΐβ ἴο ἔπεθε οὔῆοθϑ ννεῦε τηδάς δ {δε 

ΡΌΡΙΙς [δϑείναϊθ᾽ : δηά οἴζεῃ σδιιβεα δοιίς αἰβθεηβίοη 

Ῥεΐννεεη {πες ὈΙβῃορ αδπά {πε ργεϑνίεγϑ", 

(ε) Τῆς ὈΙβῆῃορ Ῥεσαπὶεὲ ἃ ᾿πᾶσε οὔ δι γαΐοῦ. ἰῇ 

ΒΘΟΙΪΑΓ σαιι565 Ὀεΐννεεη (τ βίίαηβ ας οἱν Ὀν {πε 

ςοηδβεηΐ οἵ οίῃ ραγίεϑ, αηα] Ὁ. δῇ διςποῦιεν νο]πηΐαγιν 

ςοποεαεά ἴο Πίπη. Τ 15 πα 1ς14] αὐ ποτιεν, νυ Πίοἢ αἰίβοπεα 

ἴο {πε ὈΙΒΠΟΡ 85 ἃ πιαίζεγ οἵ (τγιίβίίαη ἔδεϊησ, θεσαπηα 

στα τα }}ν δῇ δας ποῦν γεσοση!ζΖεα δηα δηἰαγρεα Ὀν ϑίαϊε 

ἴανν. (Πγυβοβίοπι (6115 τι5 {παῖ 1 ἱπηροβεά ἃ πεᾶνν θυγάθη 

ὌΡΟΠ {πε ὈΐΒΠΟΡ, πα εχροβεα Πἰπὶ ἴο ππρορα]αγίῖν ν ἢ 

αἰβαρροιϊηΐεα οἰαἰπηδηςϑ", 

1 42 σας. νὶἱ 9 (ποί65). 2 (6 τας. 'ϊ 15 (ηοί65). 

3. (6 σας. ᾿1ϊ τ8 (ποί685). 

Ν. Ὁ. Ζ 



ΧΧΝΙΠΙ ΤΜΤΚΝΟΡΟσΤΊΙΟΝ 

(2) Τῇε οἢῆςε οἵ ρτοίεοίζίησ 411} ἐπαΐ ννεύε αἰ ϑέγεββθα 
Δ Πα ΠΕΙΡΙ655 ννὰθ αϑϑίρῃεα ἴο Ὀίϑῃῆορβ. Ἀπιοησ {Π658 

ννεῦα πο πα εα ννίάοννβ, νΊ ΓΡΊ 5, ΠῚ ΠΟΥ5, ΟΥΡΏΔη5, ΡΓΙΒΟΠΕΊ5. 

ΟΠγυϑοθίοπη Ἢθβοῦῖρθεβ δ ἰθεησίῃ {π6 αἰΠΠΠου 65 δηά 
δηχίθειεθ επί !θα ὃν {πα ρτγοϊεοξίοη οἵ νἱάοννβὶ δηά 

ν᾽ γρΊη53 [τη ΡΑγΕσα]ΑΓ, 

(η) ἘΕἸπαιν, ναγίοιι5 οἴμεῦ ἀξία] οὐ ἐῆς ὈΙΒΠΟΡ᾿ 5 

ἀπε65 πᾶν ὈῈ Ὀγεῆν δά εα ἴο : ππι5 Πα ννὰ5 εχρεοΐϊεά 

ἴο ϑῆενν ποϑρί(δ!ν ἴο βίγαησεβ. ὍΤΠα νἱτέμε οἵ Ποϑβρί- 

[4]1Πν 15. βίγοηρὶν ἱποι]σαίβα τη [πΠ6 Νεν Τεβίαπηθηΐ, δηά 

ννὰ5 ριδοίίβϑεα τηοϑὲ [ΡῈ γα] ]ν Ὁν {πε δαῦὶν ΟἸΠ τ βέιδηβ. 
Ργεβυίογθ, δηα αἰζεγνναγαάβ ὈΙβῆορϑ, ννεῦε βρεοίδ!ν εἊχ- 

Ρεοίεα ἴο. ἘΧΟΕΙ - η΄ [Π15 τεϑρεοῖ.. Τπὰ5 ΟΠΓυΒΌΞΕΟΙΙ 

ΡΓΑΐβε5 ΕἸανίδη, Ὀίβπορ οἵ Απίίοςῃ, ίογ Κεερίηρ ορεῃ 

Βοιιθα ἰοῦ {πῸ θεπεῆΐ οἵ ϑίγαηρεβ δηα {γανε!]εῦβ, ννΠΟΠῚ 

Πε απίογίαι πε 50 σεπεοζοιβὶν {παΐ 1 πισῃξ ΡῈ ἀοπθίεα 

ΠΕ Ποῦ 5 ἤοιιθ8 νὰ {Π6 ἰγανε!]οῦβθ᾽ Ποπης ᾿ηϑέεαα οὗ 

τῆς ὈΙΒΠορ᾽ 5. 

ΤΠΕε Ὀίβῃορ νναὰβ5 αἰβδο Ἂχρεοίβα ἴο νίϑιε ποῖ οηἷν ἐπα 

δίοκ, θὰ αἶθο ἔποθαε γγηο πηεγεὶν ἀεδϑιίγεα ἴο σγαίν {Πεῖγ 

οννη 5ε! ἰπηρογίδησα ὃν επίεγίαι πίηρ ἢτη. ὙΠ «θβοσρ- 
τίοη οὗ τῆς ογάδθαὶ ννῃϊοῃ πα οἴϊεη πα ἴο ἴαςε ἴῃ βοῇ 

Ποιι565 5 νίν!, ἀηα ποί ψΠ Ποαΐ ἃ το οἢ οἵ παστηοιγ. Ἐνεῦν 
{{ΠΗΠῚ Πρ’ ἀοίίοη οὐ ἢϊ5 ραγί 15. σαύθία!!ν βογας η1Ζεα : ππθῃ 
βοδῇ Πί5 σοπηξζεηδησα, ϑγίνίησ ἴο γεδα ἢϊ5 {ποιρἢϊΐβ : ἐπα 

νεῖν “4πα}1ν οἵ Πῖ5 Ἰδι σ᾿ 4065 ποῖ Ἔβοᾶρα ποίϊςε, απ [ἢ 

ἢ Ῥεβίον 85 ἴοο ρεηΐαὶ ἃ 5Π1|116 Ἰροῇ δῆνοπα [ἰ 15 πκεὶν ἴο 

Ρίονοκε γεϑαηϊπιεηΐ ἴῃ ΒΟΠΊΈΟΠΕ εἶδα". 

Νονπεύε, ρύόραθὶν, πανε ἴΠ6 γεβροηβ ΠΕ 65. οὗ ἐῃ6 

Ἐρίϑοοραὶ οἔῆος βεεὴ πού [αν δεῖ ἰογίῃ παη ἴῃ {Π6 

1 αο σας. ᾿ἰϊ τ6 (ποΐ65). 5. «(ὁ δας. ᾿ὰὶ τῇ (ποΐ65). 

8 ΟΑ͂ ι 785, Α]παϊπρ ἴο 2γ: Οδγιδδίηι 4. 

4. (ε σας. ᾿ἰι8 ἤδη δὲ καὶ βλέμματος εὐθύνας ὑπέχουσιν κτλ. 



ΤΥΤΡΟΡΟΓΤΙΟΝ ΧΧΙΧ 

Ῥγεβεηΐ ἰγθαίβε: νεῖ ποὺ οὔθ, οὔ ἴῃς οἴμει μαηή, ἢαβ5 
ἀεβογιθεα ἢ σγθαΐεγ εἰοαιιεησα ἤδη (Πγυβοβίοπη {πὸ 

ΡηνηΠεραβ οἵ ἐῃαΐ οἐῆςς, ἀπ {Π6 ορρογειηϊεϊες ἴογ σοοά 
αῇογάεα ἴο Πἰπὶ νῆο ΠΟΙ 45 1{. 

τ  ΟΥΗΒΕ ἈΝΟΙΕΝΤ ΤΕΒΑΤΙΘΕΘ ΟΝ ῬΑΘΤΟΒΑΙ, 

ἘΗΒΘΒΘΟΥ-: 

ὙἼΠΕῈ οἷ σαςεγαϊοίϊο τὰν θ6 σοπϑίεγεα ἐπε πιοβὲ ςοὶθ- 

Ὀτγαΐεα ἰγεδίϊβε, αἱ ᾿ἰδαϑὲ οἵ ἔποβα νυγτβη ἴῃ δποίεηξ {ἰπ|65, 

Οἡ {πε βιρ]εςξ οὗ {πῸ ργίεϑὶν οἤῆοε δηα] ρυίθβεὶν ἀπεῖε5. 

Βυΐ (Πτυβοβίοπι 15 Ὀν ΠῸ πιεϑη8 δἷοπα ἴῃ ἀξα]ίησ ἢ 

1Π15 σι θ]εςῖ. “Τῆς πια]ογν οἵ {πε Ἐδίμογϑ, δ5 Πῃ ϑυνείε 

Πδ5 58], “ννεῦε ποΐ οὐἱἷἱν νυγίζετβ δηα ργεδοῆογϑ, Βας α1]1- 

ϑεπί δηα Ἐχρεγίεποθα συ εβ5 οὗ 5015". Τῆι5 Ουρτίδη, 

Απιρζοβε, Βα6511, Τπεοάογες 411 πᾶνε σοπίγι θαϊεα ἰοὸ {παῖ 

Ὀοαν οἵ δασίογαΐα νυ ϊο ἢ 85, ἴῃ τεσεηΐ γε αῦβ ἜἘβρεοία!ϊν, 
ἄοπα πιο ἴο δε πιιίαία αηα επησοιζαρα πεῈὶ ραϑβίογαὶ) 

δςξίν!εἶε5. οὐ πιθῃ ΡΙαοαα ἴῃ {πε πηϊάϑὲ οὗ ἃ οἰν ]!]βαίίοη 

νεγν αἰἤεγεηΐ ἔγοπὶ {παΐ ἴοσγ νν ῃ ἢ ποβε Ἐδίπεγβ ννυτοΐα. 
ΤΠἼς 5εΐ ἰγεαίϑεβ, πανεγίῃθὶεββ, οἡ {ΠῸ ραβίογαὶ [{{8ὸ 

δ΄ε ποΐ πιιπηθύοιιβ, ΤΠ πιοβί ποϊθννογίῃν αὔα {πς οἷς ἥεσα 

οἵ ἀτεροῦν οἵ Ναζίβηζιιβ, {πεῈὸ αἱ οὔηοῖῖς γι2γι15Ἴγογη7ι οἵ 

δὲ Απηργοβο, δὲ [εγοπηε᾿ 5 ἰεϊίεγ ἴο Νεροζίδηιιβ, ἐπε γερηία 

2ασίογαζίς οἵ ἀτεροῦν [ἢ6 ταδί, ἀπ {πῸ οἷ ηιογίης οἱ 

οἤπεῖο εῤϊτεοῤογηηι οἵ 51 Βεγπαγά. 

Ι, Τῃῃε βεοοπα ογαίίοη οἵ ατεσοῖν οἵ Ναζίβηζιιϑβ, 

Πατηδα οἷο ἤέσα ἔτοτγη {πε αςξ {Παΐ [ἴ ννὰ5 νυγ τε ἕο Ἔχ ρ] ἴῃ 

ἢΙ5 γεαβοῇβ [οσγ νοϊπιηζαγ!ν νυ Ππἀγαννησ ΠΌπι {ΠῸ ρῥτίθϑί- 

1 ΤῊς τηοβί ἱπηροτίαπί ραββαρθδ ἔγομπι ραϊτγβιϊς νυυϊζευς οἡ {Π6 βαυθ]θοῖ οἵ 

ἴπε ῥγθϑίμοοᾶ μανε Ὀθδη οοἸ]δοιεα ἴῃ ἃ νγοῦκ βίν θα " 7.ε “γιεΐεγιέ δαΐλεγς 

οι 11ε Οὔἥεε πα Το οὗ ἐὰε γιθεέλοοα᾽ : Τιομάοη, ΘΚεβηρσίοη ἀπὰ ὅοη, 

1801, ὙΠ ]Οἢ ἰ5 αη ἘΠΡΊ5ἢ ἰγαηβ]δίϊοη οἵ ἃ ρογίίοη οἵ ἃ νου" εἷε σακεγαάοζε᾽ . 

Ῥατίβ, γ νέβ, 1857. 

3 ϑιυνεῖς }αΐξγίξέϊς δέμαν (1 ΟΠρτηδη5) Ρ. 178. 

2 



ΧΧΧ, ΜΝΜΤΡΟΡΌσΤΙΟΝ 

Ποοά (ἴῃ 362), [πουρῇ Πα αἰζεγνναγάϑ γεξζα ηεα ἴο Πῖ5 ἀπεῖ65, 
Π85 Ιοῆσ θεθῆ τεσαγάςα 45 οἱοβεὶν ακίη ἴο {πε αἷσ σαξε7- 

ἀοίίο: ἴον ατερσογν ἴαϊκαες {πῸ ορροτίαηίν οἵὨ ἀεϑβογθίησ 
τῆς ἱπηροτίαηοε δηα] πῆς γεϑροπβί {165 οὗ ἐπε ῥγίθϑεν 

οἵῆοςε ἔγομη {πε βαπΊε ροϊηέξ οὗ νίενν 45 {παΐ ννῃϊςῃ ννε πὰ 

ἴΪη (Πγυϑοβίοση. Απ εχαπηηδίίοη οἵ ἴῃς οἍ σαςοζαοίο 

αης {πε ὧδ ἤσα 5146 ὃν βἰάς 5ῆεννβ πηγὴν οἷοβε ραγβ} 615 

Δ 4 ΓΕϑεΠΊ Ια ησ65 Ὀοίῃ οὗ 5ιιθ]εςοί-πιαΐϊίεγ δηα οὗ ρῆγαβε- 
ΟΙοσν ψηϊοῆ σα βοαύσεὶν θὲ επίϊγεϊν ἀπε ἴο δοοϊἀεηΐ, 

ΤΠι5 {πε ἴορίς οὗ νοϊιππίαγν τε γεπηε πε} 15 Πδ πα εα 1η 

Βοίἢ οὗ {πεϑε ννοῦκβ ἴῃ πε 58π|6 νὰν : ἴῃ Βοίῃ ννεὲ ἢπά ἃ 

115ὲ οὗ {πε σμίεΐ πεγεϑιεβ ργενϑιπτησ η {πε ἐουγ ἢ σα πέαγν: 

1π Βοΐῃ ἐπε ϑβιρραβίίζη [Πδξ 11|-γεσ]αίεα νίοϊεηοα ἀσαϊηϑβέ 

ΔΏΥ σίνεη Παασυ πηδᾶν ἀτίνε τι5 ἰηἴο ἃ πεύεϑυ οἵ ορροβίξζε 

ἰεπάδηοσν ὃ: ἴῃ Ῥοίἢ ἃ Ιοηρ δηὰ εἰαθοζαΐε εποογηϊιπ) ΠΡΟΉ 

τῆς ομαγαοίεγ δηα ννοσκ οἵ δὲ Ρ8ι]}", 
ΤῈ ὧδ ἥρρα ἀαΐεβ γοπὶ 362; δηὰ {πὲ ἐδ σαςο7ζαϊοίζο 

(45 νὰ ἢανε 566η) 15 δροιξ ἃ αιιαγίεγ οὗ ἃ σεπίαυγν ἰδξίεγ. 

ἼΠΕ αιαϑίίοη οἵ δὴ :πἀερθίεαάηεϑβ οἵ {πε ἰαΐεσ ἰο ἐπε 

ΘΑΥΠΘΥΓ νοῦ σαπποΐ, ρεῦμαρ5, ΡῈ ἀεβηϊΐεὶν ἀεοϊαεα : Βα 

1 566ΠῚ5. δἰ δὴν ζΧαίε ρίόραθὶς {παὶ ΟΠ γνβοβίοπη ννὰ5 

δοασιδίηΐθα νυ {π6 αὐ εραῦ. Ἠξς ριόραῦὶν Κπεν οὗ 

Δη4 5υτηρδίῃιζΖεα ψΊΠ {πε δοζίοη οἵ ἀτεροῖν οὗ ΝαζΖίβηζιιβ 

ἴῃ τεϑίσηίηρ Ὦ15 566 ἴῃ 3981, ἃ ἔενν γεαῦβ Ῥείογε {πε 46 

σαςΟΥΟΥΟ ννὰ5 νυ τη: δηά, 1 50, {Π15 βυπηραΐῃν τῆν 

Πᾶνα τυγηθα ἢί5. ἐπουιρῆῃςβ ἐονναγαάβ {πῸὶ ννοσκ ἴῃ ψϊςἢ 

ατεροῦν ἢδα ἀείεηπεα τη {πεοῦν {πες δοίίοη νυν] σῇ ἴῃ 362 

ἢ αἸ4 ποῖ ἤπδ}}ν σατγν οὐέ, ΒΕ νυ ἢ Πα αἰ εἤδβοΐαδ!ν 
σαΥγν ουἱ Ὀν 5 γεβίρ: παίϊοη ἴῃ 381. 

1 ἄτερ. ΝαζΖ. χχχν 407 544. (ΜΊρπ) : ορ. αἵ σαξ. 11 το. 
2 6τερ. Νᾷᾶζ. χχχν 444: 6ρ. αἷξ δας. ἵν 4. 
8 Ἰατερ ας. χάχν, 46: ὁΡ.: ειν ς 

4 ατερ. Ναζ. χχχν 461---,68 : ορ. «[6 τας. ἵν 6. 

δ Μίρῃε (χχχν 406) αϑϑετίβ (παΐ θοῖἢ 16 οἷ σαςεγαϊοίϊο αὐτιὰ ἴῃ 6 γέρμα 

2αςίογαϊς (566 Ῥ6]ονν) ἀγὸ ἃ πῆρτθ. θχραηβίοῃ οἵ (ἢ αἷ ἥέρψα. 



ΤΧΜΤΚΟΡΌΘΤΙΟΝ Ὡοπχτ 

2. Τὴ ἐδ οὔἤεῖῖς 7;)117115170γηεηι οἵ δ: Ατργοβε, ἰῃ 
ἴῆτεςε θοοκβ (ἀαΐε ἀθοιξ 391), ἰ5. ἃ πιᾶηῖαὶ οὗ (γί ϑείαη 

εἰ ῃῖοβ νυ ἢ ἀεγίνεβ στεαΐ ἱπηρογίαπος ΠῚ ἐπῸ ποῦῖο 
σΠαγαςίθυ, ννἱ48 Ἔχρεγίεησα, δηα ϑἰαίεβηλδη κε νίθννα οὗ 

[1[5 δυΐποσ. ὙΤὴε ἴογπι οἵ {πε ἰγθαίίβε 15 βισρεβίβα Βν 
ΟΙςεγοβ αἷδ 977 ε115, ἴο νυ ἢ 1[ ργαβθηΐβ 8ἃη ἰπίθγεβεϊηο: 
αηα ᾿ηϑίπιςοςίνε σοηίγαβί. 

ἘΚ ϑεπιαηςα5 ἴο ( ξγυβϑοβίομῃ παν θεθὴ ἀεἰεξοϊίθα ἴῃ 

ἃ ψοτΚ οἷ εἰζρητίαίε σαςεγαϊοία, αἰττι 6 ἴο δὲ Ασα γοβοι, 

ΤῊΝ οσκ, Πονυνενεῦ, 15 Βρυγίοιιβ απα οὗ Ἰδΐε ἀδίεδ. 

3. 581 7εγοπιεβ ἰεϊίεγ ἴο Νεροίίδηιϊς (22. 11: ἀαΐα 
394) σοπίδίηβ δὴ ἱπίεγαϑδίίπηρ αἰβοιιβδίοη οἵ {π6 ἀπεϊ65 οὔ 
ἴῃς ργεβον εῖβ δη6 πΊΟΚ5 οἵ {πΠαΐ {{π|6. 

4. Τῇ γερμία (οὐ ορ74) ῥαςίογαϊ)ε" οἵ ἀτεσοῦν {πε 

Οτεαδΐ (ΒΙβπορ οἵ ἀοπιβ 500 ἴο 604) ννᾶ5 νυυϊ ἔβη ὃν Πἰ πὶ 

ἴον {πε ἰηϑίγαοίίοη οὗ Πί5 οἰεῦσν, δηα 15 οὗ ϑρεοίαὶ ᾿πίθγοϑέ 

ἴο Επρ]βητηεη Ῥεσδιβα Κίηρσ ΑἸΓεα ΤΠπουρῃς 50 ΠΙΡΉΪν 

οὗ [ {πα πε ΠίπΊβο! ἐγαηβϑ᾽αῖεα 1 ἰοσγ {πῸ6ὶ ὅ5ε οἵ {πὲ 
ἘΠΟΊ5ἢ οἰεύρν οὗ ἢῖ5 {{π|δ.0. ΤΠε ΟΥΡΊη4] ννοσκ, νος ἢ 
αὶ ἠδ {{ΠΊ6 ννὰβ5 σίνεη ἴο Ἔνεῦν ὈΙΒΠΟΡ δὲ ἢίβ σοηβεοα- 

τἴοη, γεβεγη 65. {πε ἐδ σασογαοίίο ἴῃ ἔπ. ἐπι ρμαϑῖβ ννηϊοἢ 

ἴῈ Ιανϑ προῇ {πε πεοαϑϑίίν οὗ {πε ϑέπαν οὗ ἱπαϊνί πα] 
τε ρεγαγηθηΐβ ὃν {Π6 ρῥτίθϑί, απ ἐπα να]ια οἵα Κπον]εάρσε 

οὗ δαπΊδη πδίιγε 

5. ϑἱὲ Βεγηδίᾷ οἱ (]αἱγνϑιιχ, νῆο αἰεα 1152, ντοίς 

ἃ ΟΓΚ ἐπε 164 ἐἷε 7ηογ1τς εἰ οὔβεῖο οῤἧδεοῤογηη, ν᾽ ΠΙΓ ἢ 
ἢε δαἀάγεββεα ἴο Ἠρδηγν, Αὐοῃθίσῃορ οἵ ϑεη5. 7Τῆῃα ἐδ 

«ογιδια γα ζογιε 4150 Ῥγαβεηΐβ τηϑην ΡοΪηΐβ. οὗ γεβεπη αηςσα 

ἴο {π6Ὸ ννογκ οἵ (ῃγυβοβίοτχῃ. 

1 566 Βεηρεὶ 5 ποΐεϑβ ἴο ἢϊ5 εἀὐϊίίοη οὗ {ΠῸ αἷς σας. (2ας5Ἴ»μ). 

53 Τὸ μαβ θεεὴ εἀϊίϑα (ἢ ἂη ἘΠΡΊ5Π: γᾶ 5] αι ἰοη) Ὀγ Η, Κὶ. Βτδμ] ον 

(Ραγκεσ, Οχίοτγα) : δπα ἰγαπβιαἰθα ὈῪ ΠῚ Βαγπιθυ ἴῃ {Π6. Λίζεδης αγι 2 05: 
ΔΝίωης  αίλεγς. 3. 66 πσέος 0. οἷά σας. 1 4. 



-. -"᾿ ΧΧΧ ΤΜΤΚΟΡΌΟΟΤΖΤ7ΟΝ 

8... ΤῊΝ 5ΤΥΓ ΟΕ ΤΗΕΞ 5 ΟΕ ΘΎΟΝ 

ΤΠε ἰτεδίῖβε 15 οαϑέ ἰη {πε ἔογπι οὗ ἃ ἀϊδίοσιιε (οη {πε 
τηοάεὶ οἵ {ποϑε οὗ Ρ]αΐο) Ρεΐννεεη (ῃγυβοβίοπη δηα Β8581}: 

Ῥυΐ (μγυϑοβίοπι 85 ὃν αγ {ΠῈ ἰδύρει 5ῆδαγε δ]]οίξεα ἴο 

Ηΐτη, αηὰ ἴῃ {πε ἰαΐῖεσγ θοοκβ Βδϑ51]} 15 ἴογ {πε πηοβέ μαζί ἃ 

τῆεγα ᾿ἰβίεηεγ. 
ΤΠ ϑ5ἔίγ!ς οὗ {πε αδ σαζοζαίίϊο 15 ὨΙΘΉΪν εἰ ογαῖϊεά, 

ἃπηα Ῥεαΐβ οἶβαῦ ἰγαςεϑ οὗ {πε σαύε ψῇῃϊο ἢ (Πγυβοβίοπη 

ἴοοκ νὶτ ἰἴ5 σοπιροϑίζίοη, [15 ἰἸοῆσ δηά οἤεῃ ςοπ- 
ΡΙἰςαἰε ρεγίοαβ αἀὔα οοηβίγιοίε οἡ πΠ6 Ὀ85ῖ5 οἵ {πε 
γα ]65 οἵ ατεαεκ τπεΐογις. Οἠα βεηΐεησα πηᾶν θὲ οἰϊεά δὲ 

Ιεπσίῃ ἰπ Π|Ππϑίγαξίοη οὐ 1Π15: καθάπερ γὰρ οἱ σωμάτων 
ἐρῶντες, ἕως μὲν ἂν πλησίον εἶναι τῶν ἐρωμένων ἐξῇ, 
χαλεπωτέραν τοῦ πάθους τὴν βάσανον ἔχουσιν, ὅταν δὲ 

ὡς ποῤῥωτάτω τῶν ποθουμένων ἑαυτοὺς ἀπαγάγωσι, καὶ 

τὴν μανίαν ἀπήλασαν" οὕτω καὶ τοῖς ταύτης ἐπιθυμοῦσι 
τῆς ἀρχῆς, ὅταν μὲν πλησίον αὐτῆς γένωνται, ἀφόρητον 
γίγνεται τὸ κακὸν, ὅταν δὲ ἀπελπίσωσι, καὶ τὴν ἐπιθυ- 
μίαν μετὰ τῆς προσδοκίας ἔσβεσαν". ἴΙτ [ἢ15 Ξεπίεπος 

νγῈ ἢᾶνε 85 σϑγείῃ! ἃ τι56 οἵ παρίσωσις ἀπὰ παρομοίωσις 

85 πη Ιβοοζαΐεβ ΠΙ πΊ56 11, 
ΟἸδεγ ἔγαςαϑ οὗ πε ἱπἤπεηςε οὗ {Πε γῃείοσγίςαὶ ἐγαϊ πίπρ' 

οἵ (μῃγυβοβίοπι προη ἢ5 νυυησθ τῆν ὈῈ βεεὴ ἰπ δε 

τερείοη οἵ ννογάϑβ ἴοσ {Π6 βαῖε οἵ εἐπιρῃαβίβ, δηὰ ἰπ {πα 
1156 οὗἉ ἴννο αἰπγοβί 5ὺ ΠΟΥ ΠΠΟΙ15 νΟγ 5 ἴο ἜΧΡΓΕ55 ἃ 5Ιηρ]68 
1468, 

1 Τῇ {15 απὰ {Π6 πεχί βεοίίΐοῃ 1 δὴ Ἰδυσεὶν ἰηἀεθίεα ἴο ἃ ἀἰξβοσίαίί οι 

“ἄς Τοαπηῖβ ΟΠγγβοβίοιηὶ ἀϊαϊοσο 4ὶ ἱπβου ὈΥ περὶ ἱερωσύνης ὈΥῪ 

Α. (ορπεῖ : Ῥαγίῖβ, 1900. 

5 ὧδ σας. ᾿ΐ τι (φυοϊεα ὈΥ (ορπεὶ 1. Ρ. 75). [ἰθαπῖαβ, ᾿ἷβ ἔθασῆθυ, 

ςοπηίεβϑθα {μαὶ (γγυβοβίοπι νοι παν ἀδβεγνεὰ ἴο βασοεεα ἢἰπὶ α5 μθαά οὗ 

ἢϊ5. 5.ῇοοὶ οἵ τηρίοσις μα ἢ ποῖ Ὀξεὴ βίοϊθῃ αὐγὰῦ ὈΥ ἴῃ (τ βιϊδης : 
ΟἰΌΡοη οἢ. χχχῖϊ. 

8. 8366 ποίβ οἢ μάτην καὶ εἰκῇ ὶ 2. 



ΤΝΤΡΟΡΟΟΤΤΙΟΝ ΧΧΧΙΙ 

ΤἼε {τεσιεπξ τι5ὲ οὗ 5ἰπ11165 δηα πηείδρῃοῦβ 5 σμαγδαο- 

τεγίϑεϊς οἵ ἴπΠῈ6 ϑιυγίδηῃ βοῇοο]: δηαἃ ἢῸ Οὔ ἘπΠΊρ] ον 5 {Π6Π 
τότε γε]αδηῖὶν παη (Πγν ϑοβίογη. 

ΤΠε νοσαθι]ατγν οἵ {πε αε σαςε7γαοίϊο σοηΐαϊη5, α5 θεαῖς 
πε εἰεναίίοη οἵ {πε ϑυθ]εςς απα ϑίν]ςε, σογίαίη ννογάβ 

ὙΠΙΟἢ ἀγα τόσα ἐτεα]ιαηΐ ἴῃ ροείγν [ἤδη ἴῃ ρύοβϑε" Ηδσγα 
αϑαΐη να αὔε τετηηαςα οὗ Ρ]αΐο. 

ἼΤΠΕ ἰτεδίῖϑε σοπίδϊηϑ ϑενοῖαὶ τείεγθησθϑ,  ῃΪοἢ τα 

Πεγε ςο]]βοϊεα, ἴο οἰαϑϑίσαὶ δαςῃοΥϑ. 

(α)Ὶ Ἡοχηεῦ 5. οπςς δἰ πε τοῦ (θυς ποῖ ὃν ΠπαπΊε): 

ΔΠ4α Οὔςα ἃ ρῆγαβε ἰ5 θογγοννεα ἔγοπιὶ Πἰπηλ, [π ἃ {Π|γὰ 

Ράβϑαρσε ἰξ 15 ροβϑίθίε {Ππαΐ (τυ ϑοβίοχη ἱπηϊζαΐεβ ἃ Η οπγεσίςο 

5|π|116 5, 

(ὁ) ϑορἤοοϊεβ τηὰν ροβϑβϑίθὶν Ὀὰ τείεγσγεα ἴο ἴῃ οπα 

Ῥαββδασεῦ: Ῥυΐ [Π15 15 ὑποσγίδιῃη. 

(ῶ Ἑυτίρί4ε5 αἰπιοβὲ σεγίδίηϊὶν ϑυσσαβδίβ ἴο (ἤγνβο- 

βίογῃ ἃ βεπείπηεηΐ οἡ {πες βυθ]εςΐ οὗἉ ᾿ῃν8}1457. 

(4) Ατιβίορῃαμεβ 56επὶ5 ἴο ΡῈ ἱπηιαἰβα 1 οἠς ρΡ858- 
βαρεῖ, ὙἼΠετγα 15 Ξοπηα Γααβϑοη ἴο Ὀεΐανε {Ππαΐ (Πγνϑοβίοχη 

νγα5 ἰοπα οὗ τεδάϊησ Ατιϑίορῃδηθϑ᾽, γῆ ργοΘΌΪν αἵ- 

1 (ορπεί 1. Ρ. ὅς. ΤῊδ 51Π|1165 ἴῃ νἱ 12 816 ΡΥΌΡΔΌΪΥ ἴοο εἰαθογαίς 

ἀηα ΠΙΡΉΪΥ σο]ουγεα ἰοῦ {Πε ἰαϑίε οἵ πιοβῖ πιοάξγῃ σγϑδάειϑβ. 
5 ς(σ. καλαῦροψ, σκόπελος, περίδακρυς, ἁγνὸς, αἰνιγμός : (ορπεῖ Ρ. 68. 

3. [4 σας. ᾽ϊ 9 (σκόπελον) ὃν οἱ μυθοποιοὶ τερατεύονται: ορΡ. Οαΐ. χὶϊ 73. 

4 διώκων ἀκίχητα (νὶ 1ο) : ορΡ. 71. χν]ϊ 75. 

ὅ νἱ 12 καὶ ἀντιλαμπέτω μὲν ἡλίῳ τῶν ὅπλων ὁ χαλκός : 6ρΡ. 77. ΧΧΙΪ 135 

((ορπεῖ Ρ. 69). 
6 ᾽ν 4 τῷ οἰκείῳ ξίφει περιπαρείς, ῬοΟΞ5ΙΌΙΥ Δ Δ]]υ5ΐοη ἴο ὅορῇ. “4121α-. 

7 ΜΙ ι6 δυσάρεστον γὰρ οἱ νοσοῦντες : ΟΡ. Επτ. Ογ. 226. 

8 νἱ 12 εὐσωματῇ καὶ σφριγᾷ : ορ. ΑΥ. Λῇμό. 797. 

9 ΜΙΠτῈΟη 5 ΑἹ γεοῤαριίίεα (ἘΔ. (οἰΐε}}, Μδομλ]4η) Ρ. 6: “ ΠΟΙΥῪ 

ΟΠ γυβοϑίομῃ, 45 15 τεροτίεα, πἰσμε!ν κι ϊεάᾶ.. (Πς βαπλα δυΐμου, ἀπα μαά (ῃς 

τί ἴο οἴεαηβε ἃ βουσγ]οιβ νεπεπηεπος ἱπίο {ΠῈ βίυ]ε οὗ ἃ τουβίπρ' ΞΕ ΓΊΟἢ.ἢ 

Ἐδγ [Π6 βουζοα οὗ [Πϊ5 Ξίαϊεπιεηΐ 5εε ἴῃς Ἑάϊΐοτ᾽ 5 ποΐβ. 
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ἰταοϊεά Πὶπὶ Ὀγ ἢί5 νἱναοίίγ, ὀχυρεύδηςσα, δηα [ΠΕ ΓΑ 

56η86, ονενεῦ σγεαΐ {πε ἀϊῆεγεησςε Ῥεΐννεεαη {παπὶ ἴπ 

οἵα τγαϑρεοΐϑ. 

(6) [Ιϑοογϑίεβ, Πεγηοβίμεης, ΤΠπυον 465, ἀπά ΡῬ]αΐο 

α΄ε πιεπίίοπεά Ὁν πᾶπης ἰῃ οπε ραβϑϑαρσεἶ δ5 Ὀείησ, εαοῇ 

ἴῃ ἢί5 οὐννῇ ννᾶῦ, πιαϑίειβ οἵ ρῦοϑβε βίν]α. 

(79) ΜΝ εΙΡῚ ϑεεπιβ. ἴο θ6 ἐςῃοεξά 1ὴ οὴδ βάϑθαθα,, 

ΡΓΟΡΑΌΪν πποοηϑβοϊοιιϑίν. 

δ᾽ 5. “ΤΗΝ ἸΘΕΝΤΙΤΥ ΟΕ ΤΗΝ, ΒΑΘΙ Θ νν 

Ὁ 5405 20 770. 

ΤἼε (ο]]οννίηρ Πἰβίογι αὶ ρεγθοηαραβ ἢᾶνε θεεη ἰάἀεπίϊ- 

πε νι {πε 4511} οἵ {πε ἀϊαίοσιιθ. 1 ρὰξ ἢγϑε ἐπε νίενν 

ὙΠΟ ἢ 56 επΠΊ5 ἴο πΊῈ πηοϑὲ ρΎοθ 80 6. 

(1) πε Β851] ννῆο Ὀεσαπῆε Βίϑῃορ οἵ Ἀδρῆδπηαα, 

ἃ ἴονη ἴῃ ϑυγία ποΐ [δγ Ποπιὶ Απίϊζοῃ. ΤΠ15 σα 5 {ΠῸ 
οοΟπΠοΪαβίοη οὗ {πε αἰαϊοσιια νεγα (ῃγνϑοβίοτη ΡὈγογη 565 

ἴο νἱϑι(.. 5 ἔπη  ἰγοπὶ ἐΐπης ἴο; εἴπη, . 1Π ΠΠΕ ἘΠΕ. 

νου ΡῈ πὸ αἰ ΠΠσυ]ν 1Γ οηα νναὰ5 αἱ Ἀπίϊοςἢ, ἔπε οἴμεγ 

δῖ αρῆδηθεα. ὅδε ἢπᾶ «ἃ Β851] Ρίβῃορ οἵ Καδρἤαπεα 

ΡΓαβεηΐ δ {πΠεῈὶ ϑυνηοα οἵ (οηϑίδηςςπορ!ε ἴῃ 381, εἰσῃξ 

γεδῦβ δἰζεσ {πΠῈ ργῦόρδθ]ε ἀδίε οἵ {πε σοπϑεογαίίοη οὗ {ΠῸ 

Β4511 οἵ {πε οἷσ σαςογαϊοίϊο. 

ΤῊΙ5 15 ἴΠ6 νίανν ννῃϊς ἢ 5εεπὶ5 ἴο ἢᾶνε σαϊηδα σεπαίαὶ 

δοςερίδησα [{ 15 δαορίεά, ἴογ. ἰπϑίδηςε, ὃν Ετοπίο 

θυσαειιθ, Βαοηπιβ, ΤηΠΠ]επηοηί, Μοπίίζαιοοη, Βαγάδη- 

ἤαννου. 

1 ἢν η ἐγὼ δὲ εἰ μὲν τὴν λειότητα ᾿Ισοκράτους ἀπήτουν κτλ. (566 ποΐε). ΕῸΓ 

ΤΠ Ὲπιοβίηθηεβ 566 αἶβο ποίββ οὔ Ρ᾿ρ. 2ύ, Ἅ δῃά ὕρ, 3: ίοσ Ρὶαΐο, ποΐβ. οῃ 

ϑσ τα, 

Ξν 6 τίς γὰρ τόπος τῆς οἰκουμένης... .τοῦ δικαίου τοὺς ἄθλους ἠγνόησεν ; 

ΟΡ.  εῖρ. “1271... 450. 
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(2) Βαϑ581} {πεῸ6 Οτεαΐ, Ὀίβῃορ οἵ (βδεβᾶγει ἴῃ ζαρρα- 
ἄοςοία. ΤΠβ5 νίενν 15 Τπουρῇῃΐξ το σαΐῃ βιρροτγέ ἔγοπλ ἃ 

Ραβϑαϑα ἴπ {πε Πιβίογίδη ϑοογαΐθβ:: θαΐ ϑοογαίαϑ᾽ ννογάϑ8, 
ΤΊΘΕΙ σοηβίαάεγεα, τηϑγαὶν ρύονα {παΐ (γνυβϑοβίοπη ννὰϑ 

1πιἰτηαΐε νυ Β451] οἵ (ἰδαϑαῦεα: ἴεν ἤᾶνε πὸ γεΐθγεποα 

ἴο {ῃς εἷξ σαεογαοίϊο. ΤῈ στεαΐ 8511, γῇῆο ννὰ8 θοῇ ἴῃ 

331 (δοςσογαϊηρσ ἴο οἰπεῖβ [ἢ 327), ννὰ5 αἴ ἰδεαϑδί 13 γεαῦϑβ 

οἰάεγ ἔπη (ΟΠ γγϑοβίοπι), δη6] ἰπογείογε σοι] ϑοαύσαὶν 

ανε Ὀεδη (45 {πε Β851] οὗ ἴῃς αϊδίορσιιε σϑίβϑιηἷν νν85) 

(ΠΒγυβοβίομ 5 [ε]]ουνβιμ επί. Μογεονεγ {πε σοηβεογδαίίοῃ 

οἵ Βα511 δ5 Ὀΐβῆορ οἱ (βδεβαύεα νοι] πϑίμγα !ν ἴακε 

Ρίαςε αἱ (βεβαίεα, ποῖ αἵ Απίίοςῃ ; δηᾶ [{, ἃ5 566 ΠῚ5 

ςογίαϊη, ἔΠ6 αἷς σαςκογαοίῖο ννὰ5 ννυυιττδη ἰοῦ 380, 1 ννου]Ἱά 

βοδῦσεῖν πᾶνε θθεη ροββίθ]ε ἴον (ῃγυβοβίοπι ἴο ἜἼχοϊπάς 

411 τείεγεηςσε ἴο 851} 5 ποϊεννογίῃγυ ερίβοορϑαίε δῖ (βδεϑαγεα 

(970-379) δά {πε Β851} οἵ {πΠ6 αἰαίοσιια δηα Β851] {πε 

Οτεαΐῖ Ῥεεη ἰἀΘητςδ]. 

(3) Βαϑ11, θίβϑῃορ οἵ ϑεϊδιοία, ννῆο ἴοοκ ἃ ἰεδαϊηρ' 

Ραγὲ πη. πε (οιηο!! οἵ (οηβίαπιηπορϊ!ε (Πε1α 448), ἴῃ 
ννΠοἢ Εἰένομεβ νναὰ5 σοηἠεπηπεα. ΤῊΪ5 νίενν ννὰ5. Πε]ά 

Ὀν Ῥῃοίίιι5᾽, ο σοπιπηεηΐβ οἡ [Π6 5: ΠΠαγῖν ννῃ]οἢ ἢς 

ἀἰδβεογπεα θεΐνεεη {πὰ ννυττηρ5 οἵ (γυϑοβίομῃ δηα [Πο568 

οἵ Βᾶ51] οἵ ϑείειςϊα. Βιυΐ {Πἰ5 Β4511, ννῇο νναϑ8 αἷΐϊνε [ἢ 

458, σαηποῖ Ροβϑβϑί]ν ἤανε θεεη 1ὶῃ ἢΠί5 νομί ἃ σογηγααθ 

οἵ (ῃγυϑοβίοπι, ννῆο ννὰ5 ΠΊοἢ 56 ηΐου ἴο ἢ ΪΠΊ. 

. (4) Μαχίπιι5, Ὀίϑῃορ οἵ Μορϑβιδϑβίία, ννῆο ννὰ8 δο- 

ςογάϊησ ἴο ϑοογαΐεβ ἱπάποθα Ὀγ (Πτγυϑοβίοπι ἴο αραπάοηῃ 

ἃ σαΥεοῦ οἵ ννου! αν ἀπο. Νὸο τεαβοη, Πποννανεῦ, ἢα5 

Ὀεαη σίνεη ἴογ {πΠῸὶ σῆδησε οἵ πᾶπὶεὲ ἴγτγοπη Μαχίπηιβ ἴο 
Βαϑι 5. [Ὁ 15 οἰθαῦ γτοτῇ {πες αἰαίϊοσια 1{561{ {Παΐ {ΠῈ 

1 516]. οχῖν! πολλὰ γὰρ ἴχνη τῶν ἐκείνου (Χρυσοστόμου) λόγων καὶ νοη- 

μάτων, καὶ μάλιστα τῶν κατὰ τὴν θείαν γραφὴν, ἐν τοῖς τοῦ Βασιλείου λόγοις 

ἐπιφαίνεται, ὡς ἃν ἀπὸ τῆς αὐτῆς πηγῆς τῶν μαθημάτων ἀρυσαμένων ἄμφω 

τὰ πρόσφορα. 
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οἰγουπηβίδησεβ ἴῃ νῃΙοἢ (Πγνβοβίοπη ἀδςείνεα Πί5 {τ 6 η4 

ψγεγα νἀ εὶν Κπονν δηα Πα Ρεεη ἔγεεὶν σδηναββεά : δηᾶ 
τῆς σῆδησε οὗ παπΊα νοι ἤανε θεεη αι ΡαΓΡΟΒΕΙ 685. 

ΤΠΕ αἰδίδηοα θεΐννεαεη Απίϊοοῃ δηα Μορϑιαβίία (πη ΟἸΠΠςΐα) 

15 ἀποίῃεῦ δύσιιπηαηξ ἀραϊηϑὲ [Π15 νίαν, νυ ἢ Πα5 ἱπάεθα 

ποίῃίηρ᾽ ἴο Γεοομηπηθηα 10. 

(5) Ιξ ἢ85 αἷθδο θδδῃ μεϊα παῖ 6 οὔδγδοίοῦ, ὅ8ΠῸ 

{παγείογε [(ῃ6 πᾶπΊε, οἵ Βα81 ἰ5. ἃ ριε ἢσπιεπέ οὗ 

ΟΠ γνϑοβίοπ 5 ἱπχασὶ πδίίοη. [{ 15 ϑιγεὶν θενοηα πμαβέίοῃ 

{παΐ [πε ερίϑοάε οἡ ννῃῖοῃ {πῸὶ ἐδ σασογαοίϊο ἰ5 Ὀαβθά 

58. δὴ ιἰίβίογίσαὶ οὔθ, ποῖ πιεγεὶν ἱηνεηίεα : δηα 50 ἴξ 

ἢδ85 Ῥεβῆ ἴβδκαεη Ὀν δῇ ονεῦν πε πηῖησ πηδ]ογιν οἵ ἔῃοβα 

νγῆο Πᾶνε νυυὶ θη οἡ {πε ϑυθ]εςί. 

δ, ΕΙΒΤΟΚΥ ΟΝ ΤΙΝ Εν 

Ι. Διρέ 7 ἐλφ γιοσί ἐγηῤογίαγι ΚΕ ΩΖἼ2ο715, 

Ι. Τα κα σαζοζαοίϊο νγὰβ ῥτϊηίεα ϑαραγαίεϊν ἰοπρ 

Ῥείογε {πε ἀρρεαζαηος οἵ ἐπε ἢγϑέ σοπιρὶείς εὐϊίίοη οὗ 

[Π6 ννοῦκβ οἵ (ῃγυβοβίομη ἰπ {πε οτίρίπαὶ ατεεκ. [}π 
1525 {πε φΩἸ2110 ῥγέηεσοῥε οἵ τῆς αἷθ σας." ννὰϑ ἰϑϑιιθα το ΠῚ 

1Π6 ργϊπίίηρ ρῦεϑ8 οἵ Εσοεθεη, δὲ Βαϑ]6. [1ΐ Ἴοπίαϊηθδα 

τῃς8 ἀτεεὶς ἰαχί, ἢ ἃ ρῥγείαίογν ἰεϊίεγ δἀάγεθθοα ὃν 

Εγταβηγια ἴο ΔΜ ΠΡ] Ρ ΓΚ Πεί πλοῦ, ἔπε ἰεαγηεα πυπιαηϊβε 

1 8586 Ἐ᾿ ὙΝΥ. Τιομλ]ευ 7οαγιγιῖς Ολγγεοσίογεΐ οῤόγα ῥγαεεέαγιἑεείνεα ΟΥ̓αδοδ 
6: }αέζγιο (Ἰλα ἀοἸδίααϊ, 1837) Τότ. ἱ Ραγβ 1 (πο {αγίποὺ ρουίίοη οὗ [5 ὑγουκ 

γγᾶ5. Ἔνεὺ ἰϑϑι164): [πΠ6 ἰηγοάιιοίίοη οοπίαϊηβ ἃ πιβθίι] ἰδὲ οἵ βαυν δαϊτοπβ 

οὗ τὴς ἐδ φαεεγαοέϊο. Βαυάθημθνευ Ζαΐγοίορίο3 Ὁ. 302, ΗἩοθτηαπη δα ξοϑε 

Δδιὀίϊοσγα λει τὶ 5.4.4. 5364.., ΕΔΡΥΙ οἶα 5- ΗΠ ΑΥ165 Β1ό]. Ογ. (Ηαταθατρ, 1802) 

Ν 4.54--583, 5Που14 αἴςὸ 6 σοπϑυ] θά. 

2. ΤΒΘ {{|6 οὗ [π6 Ῥοοῖ 15 ᾿μοα ρει ας χιίαίορε αἰϊογείζαίίς, σεα αὐ έεῖζο 

σ7ΐ, ἐῤίδεοῤπιηι αρε7--- ἤαίορὶ σϑλ Ογαξεο. 
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οἵ Νύγηρετγρ, απὰ {πε Πποϑί, {τ6η4,, ἀπά δανίβευ οἵ αἰπιοϑίὲ 

41} {πε βοῃοϊαῦβ οἵ (σεγπιδην, 

ΤΠΕ ἰεχί οἵ {Π15 εὐϊτίοη 15 δα πη γα Ὁ]6 ἔγοπ ἃ ἴγρο- 

σΥΡἢΐσαὶ Ροϊηΐ οἵ νίενν. [1 Πα5, ποννενεύ, πὸ οὐϊτϊοαὶ] 
ν]1π6. 

ΠὙΠΕῸ πεχὶ δαϊεοη 15 δαῦα}ν νοὶ οἵ οὐ ραὶ 
ἱτηρογίδησαε. [Ι͂ὶῃ 1529 {πῸ68ὶ' ρΡΕὈ]ΠΙ5Πεγ Καυΐροιθ Β δβοῖαβ 

Ὀτγουρῃΐ ουΐ, αἱ Τιουναίη, α τεχί οἵ πε αἷς σαεογαϊοίϊο, οἵ 

νν ΠΙοἢ {πε εαϊΐοῦ ννὰ5 ΝΊςοΪαϑ (Ἰεηαγα 3. 

3. ἴὴ {Πε ἴνο εαϊίοηβ πὲ παιηθα ηο0 πιρηίίοῃ ἰ5 

τηδάα οὗ {πε πηδπιιβοῦιρίθ. οἡ υνῃϊοἢ {πε ἰεχὲ 5. Ραβεά. 

Ϊὴ [509 ἃ 5ΐἴερ ἴῃ δάνδηοβ. ννὰβ πηδάβ, ψῆεη [)ανία 

Ἠόοαβοθμαὶ ρα] 5 ηεα δη εὐϊτίοη οὗ ἐπεῈ ὧε σαεογαοίϊοϑ 
Ῥαβεά οἡ {πε τεδαϊηρϑ οἵ σεγίδιη βρεοίῆεα πιδηϊβογίρίβ: 

νὶΖ. {πεῸ6ὶ Ῥαϊδίίηιιβ (1ἴπΠ {πΠῸ6ὶ Ῥαϊδίίης ἰΡγὰγν δὲ Ηδείαεὶ- 

Ὀεγρ), ἴῃς Αυριιίδηι5 (1π {πῸ ΠΠΡγαγν δὲ ΑἸσβθιτγρ), {ΠῈ 
(οἱοηϊεηβίβ (αὶ (οϊορσηςδ), απα οἴποῖβ οὐ [655 ἱπηρογίδηοβ, 

Ἠόοαβοῆο] τεσαγάεα [ῃς6 Ραϊδίίηιιβ απ {πῸὶ Απριιβίαπιιβ 
85 Ἐβρϑοῖδ ἢν να] ιαῦ]ε: {πῸὶ [ούπηεῦ οὗ {πεθεὲ 566 π5 ἴο 

Βανε ἀϊβαρρβαγεά, ἃ ίαξε νυν ῖο ἢ νν}}} ποῖ ἀρρεαγῦ τγεπηαγκ- 

ΔὉ]6 ἴο ἴποβε ννῆο γεπιεγρεῦ {πε νἱοἰϊδϑίςι 65. οἵ {πε 

Ῥαϊδίίης ΠΌγαγν ἴῃ {πε ΤΗϊγέν Ὑεαῦϑ᾽ ννασ. Τῆς Απρι5- 

ἴδηϊι5 ἴῖ5. πον ἴῃ {πὸ Ηοΐῖ- ππηα .8ιβ ]] οἵ ΠῈΚ αἵ 
Μαπίςῇῃ. 

ΗΑ βο ΠΕ] 5 ργείαςε 15 δ ἀγεϑβεα ἴο “ΑΙΡεγίιβ ἃ ϑίείεῃ, 

Κα ρα σας Απὸριϑέ. (οηϑα], ἀηα ἔγοπι ἰ ννα ἰδεάσγη {Π6 

1 Οη Ριγκμείμλευ 5ε6 ΒΡ Οτεϊρμίομ, Ζ͵ίδέονν οὗ ἐἦε δαῤαεν (εἀ. οἵ 1903) 
νΟ]. νὶ ΡΡ. 18, 19. 

3 Ομοαῖ ηιίίαε ψχιζαδηι αἰργείίαίίς, σεαἱ οἰἰίεϊίε οἱΐ ἐῤίδεοῤιεηι ἀσεγε: ἃ 

ίεοίαο Οἰεηαγαο. Ογαξίθ. δοναγιῖξ 247 Λ'πέρεγς Δ δαΐτε7,. 

3. κ΄, 7ραγιγῖς Ολγγεοσίοη δ σαεεγαοέϊο ἐϊόγὶ Κ΄. Ογάέεε οἰ Ζαΐΐηε. ΦῸΟ 

ανρηῤίϊεες ἰοεῖς οηηοπααίἑ ἀπμοίΐ τ σίγαίἑ οδὲ όγογιεηι 77.5.5. δα ὀϊόϊοίλεεῖς 

Ῥαϊαζίγια οὐ Απρείαγια. οῤεγα 7αυϊαϊ!ς “οερελεῖ., Αὐραβίαθ. ΨΊΠΑΕ]1- 

σοσαπῃ [1.6. ΑἸσοθυγρ] 1599. Α Πα οὗ Ὁῃγυβοβίουῃ οσσιρῖθβ ΡΡ. 482---400, 

πᾶ ποίεβ οἡ ἰεχί ρΡρ. 5οο--- 530 οἵ [ῃ15 νγουκ. 
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ῬΓΪΠοΙρΙε5 Ὀν ννῃοἢ {Π6 εαϊέοῦ ννὰ5 σιιἀεα ἴῃ [Π6 ἴογ- 
πηδίίοη οὗ ἢἰς ἰοχί. Ηδε σίᾳίες {παΐ ἢθ πηδάδβ ἃ Ἵσαύείαι] 

ςοΙ δζίοη οὗ ἐῃς Ραϊδίίηιιβ δηὰ Αὐυριίδηιβ, γαπηονίησ 

{πεῖγ εὐγούβ, 8ΠΠπησ ἀρ {Πεῖγ δαειγαξι, ἀπ ἀρρεπάϊησ δη 
αῤῥαγαΐμς εγίζίος Μ ὨΪϊοηΠ Πα Πα Τσοπηρι!6δα ἔγοπ) {Π6 

Γεδαϊησϑ οὗ {Π6586 πηϑηιβουρί5. 
ΤΠοΓα 15 ΠΟ σορΥ οὗ Ηοδβοἢε]᾽ 5 εαἀϊοη ἰη {Π6 ΒΕΙ5 ἢ: 

Μιυβειτ; δηα 1 πᾶνε θεεῆ πηδῦ0]ε ἴο ονίαίϊῃ οἠα ἔγοπη 

δὴν οἴπεῦ βοιῦοα. Ηοννεναῦ, πγουσῇ {Π6 Κη π655. οὗ 
τὰν τεπα Μτ Ψιίποεηΐ Βεϑηβοη, βοῃοΪαῦ οἵ Νεαν (ΟἸ]αρα, 

Οχίογά,  μᾶνε βεσιγεά ἃ γα ηβογιρί οἵ {πε πιοϑβί ἱπηρογίαπε 

οὗ {π6Ὸ οὐεἶσαὶ] ποΐεϑ, απ 1 8πη1 βαί5ῆεα [ῃδξ ποίῃίησ οὗ 

ἱπηρογίαηςσε 85 Ἔϑοαρεα ἢ15 δἰζεπίίοη δηα δουτηβῃ. 

ΤΠΕα οἤίεῖ ναῖαςε οἵ ΗἩοεβοἤε]᾽ 5 εαϊτίοη [165 ποῖ τη {πα 

ἰεχί, νν ἢ 566 ΠΊ5 ἴο οσοηΐαϊη {{{{|6 ἴο 1ι5{{{ν {ΠπῸ βοπια- 

ναὶ οσοηῆάεηξ βἰδίεπχεηΐ οὐ {πε {{Π|6-Ῥερα (5εε ργενίοαβ 

Ρᾶρα, [οοϊποία 3), θαΐ ἴῃ τΠ6 πηᾶύρίηδὶ τγεδάϊπηρϑ, ἀεγίνε 

ἔγοτῃ ἔπε πηδηϊβογιρίβ αῦονα πηεηιοηθα. [{ 5ῃου]ά, πον- 

ενεῦ, ῃε δά ἀξ {Πδΐ πιδην οἵ ἔμεβε ἡἼαγρεηαζία αὐ οὗ {16 

ΟΥ ΠΟ ναΐπε, αηὰ {παΐ Ηοαβοῆεὶ σεεπηβ ἴο πᾶνε πιδάξ πΠῸ 

αἰτεπιρί ἴο εϑιϊπιαΐῖε {πε γεϊϑίϊνε ᾿πηρογίαηςε οὗ ἢῖ5. ἔννο 

Ὀεβί πηδηιβοῦρίϑ. 

4. Αἤεγ Ησοεβοπεὶ πὸ σεῤαγαΐε εἀϊξίοη οὗ ἔῃ αἷξ σαδθ7- 

«οίϊο ἀρρεαγεα ἴογ πιοῦεὲ ἴπᾶπ ἃ οεπέιγν. Βαΐ ἴῃ 610, 
εἴθνεη γεαίβ δἰζεγ [Π6 ρα] ςαίίοη οἵ Ηοσεβοπο] 5 ΒΟΟΚ, 

ἘΠεγα ἀρρβαῦεα {π6Ὸ ἢγβί νοϊαπια οὔ ἴπεῸὶ στγεαΐ εαϊξίοη 

ἴῃ ατεαὶς οἵ τε οσοπιρΙεία ψογκ οἵ (ῃγγυϑοβίοπι ὉΓΥ͂ 

ΘΓ Ηδξηγν αν] ε". Τηϊ5 ννοῦκ Πᾶ5 1π|δι]ν δαγηεα ἴογ 

ΘΑνε ἃ τερυξζαζίοη 85 οπα οἵ {πε πιοβὲ δηπλίπεπὲ αὔθεῖς 

1 « (μἐόγο5) αἰὐέρεγιογ, τογεέμεϊ, ἐγγαία σμσέμ, ἰασήσιας ἐχῥίφυϊ, ἐεεϊξογεῖς 

φαγϊείαίε»: αγιγοίαοϊ." 

3 Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν ΙΩΑΝΝΟΥ͂ ᾿Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινου- 

πόλεως τοῦ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ͂ τῶν εὑρισκομένων Τόμος πρῶτος κτὰ. δι᾽ 

ἐπιμελείας καὶ ἀναλωμάτων ἘΡΡΙΚΟΥ͂ τοῦ ΣΑΒΙΛΤΟΥ͂ ἐκ παλαιῶν ἀντιγράφων 

ἐκδοθείς. Ἑτοπαρ 1612 εἴας. 



ὭΛΜΧΤΙΝΟΡΟΣΟΤΙΟΝ ΧΧΧΙΧ 

βοῇ αῦβ ἐπαΐ 18 σουπίγν μὰ5 ργοάιοβα ; δηα ἴῃ τηδην 
Γεϑρεοῖβ τ Ἔχ 115 ἃ βοίθπίῆς σοποδρίίοη οὗ ἐπε ἀπϊ65 

οὗ δῇ εαϊΐζογ νηΐ ἰΕ νου] θα αἰ! ςα]Ὸ το ῥάσα }]6ὶ πππ1] 

υϊξε τεσεπξ ἐΐπηεβ. ὅϑδν]α βραγοὰ ποίπου Ια θΟυΓ ΠΟΥ 

ΕΧΡΕΠΒ6Ε ἴο πΠΊαΚε ἢἰ5 δαϊίοη ρεγίεο. Ηξ σανε οςσμρα- 

τἰοη ἴο ἃ ννῇο!β ἀύγην οἵ 5ογθα5, ννῃοπὶ Πα εηραρεὰ ἴο 

σΟΡν {πΠεῈ πιαπιιβοσρίβ οἵ (πύνβοβίοπι ἴῃ {πε νδγίοιιβ 

ΠΡγατίεβ οἵ Επσορθ. Ηδξ ννὰβ αϑϑιβϑίεαὶ ὃν πιαὴν Ἐπηϊηθηΐ 

ΒΟΠΟΪΑΓΒ: εἰσ. ᾿ἀοαπ65 ἀε ΤΠοι, Απάγεαβ ϑομποίζιβ, [σας 

Ὁ αϑδυροη, [8πι|5 (σπΐεγ, [αν Ηοαβοθεὶ: ἃπα {πες ἰη- 

ἤσπεπος οἵ ᾿Ϊαπιὲ5 1, ννοβε ᾿ἱπίεγεϑί [πη {Ππεοϊ]ορσίσδὶ βία εβ5 

5. ψ)Ὲ}}] Κποινῆ, ννὰβ5 εχεογίεα ἴο δη]ϊϑὲ {ῃ6 δοΐϊνε Ἄοο- 

ορεγαίίοῃ οἱ ἰογείσῃ ργίηποεβ δηα ΕΠΡΊ 5 ΔΠΊ θα βϑϑαοΥ̓5 

οἡ ὈΕΠ41 οὗ ὅϑἊνι]εβ επίεγργίϑαε. Ενεγν ργεσοδυίοη ννὰ5 

ἴακεη ὃν Ὀοίῃ εὐϊῖοῦ δηα ρτίηίεγ--- [οη Νοτγίοη, {ΠῸ 
Κίηρ᾽ 5 ργίηίει---ἰο ἔπϑασα δοσιζαον. Π6 ρῥγεραγδίίοῃ 
οὗ {πε εὐαϊίίοη 15 βαϊά ἴο πᾶνε οοβδί ϑανὶ]ὶα ἥϑοοο: δπηά, 

αι5 8 ταϑαϊέ, {Π|5 ϑαπηρίποιιβ ππάογίακίηρ μ85 Ὀθεη σ4]16 4 

Ὀν Ηδ]]απη, ποῖ πηγθαβοηδΌϊν, [Π6 ἢγϑὶ σνουῦκ οὗ ᾿δαγηϊησ 
οὗ ἃ σγεδΐ 568]6 ρῃ ]15Π64 τη ΕΠρΡΊΙαπα". 

Θαν 6 [6115 τ5 παΐ δ5 {πε Ὀαβϑὶβ οἵ 5. οννῆ ἰαχί 

οἵ ἐῃς ὧδ σαεεγαοίίο Ἦδ ἀ5ε6 {παΐ οἵ Ηοδβοπεὶ: θυὲ Πδά 

οογγεοίεα 1 ν ἢ {πε δἰα οἵ ἔννο πηδπιβογρίβ αἱ Οχίοσζα, 

οἠς ἴῃ {πε ᾿ἰὈγαγν οὗ (οζριιβ (ἢ γιϑεὶ (ο] σε, ἴῃς οἴμαῦ 

ἴη παῖ οἵ Νενν (οἹ]εσε. ὍΤῃα δπιοιηΐ οἵ πεν πιαΐεγί αὶ 

1παΐ ἢς αἱΠΠ|ΠΖεά ἴῃ {Π6 σαβε οἵ {15 ἰγϑαίίϑε ννὰβ {Π1|5 

ΠοΟΠΊραγαίν εν 5114}}: Ὀυΐ Πἰ8 εχίεηβῖνε Κπον]εάσε οἵ 

Ραϊίγίϑεῖς ασεεκ, απα 15 βοιιπα ᾿πασπηθηΐ, ΠεΙρεα ΠῚ πὸ 

1655 ἴη {π6 οἷδε σας) αἰοίο ἴπαῃ ἴῃ οΟἴΠεῦ ρογίίοηβ οἵ ἢ15 

εὐϊίοη. Ηἰ5 ἰεχέ 15 οηε οὗ {πε πιοϑί {γαβενοσγίην παῖ 

α5 ἀρρεαζεά: δῃηᾷ 1 πανε πενεῦ αἰ εγεα ἔγοτὴ ΠἰπῚ νυ ἸΠ- 

ουξ Παϑιξαζίοη. 

1 966 {π6 ὐίίοϊα ου 5: ΗδητΥ ὅϑάν}]α ἴῃ {Π6 Ζ)Ἴοίογα»» ο7 Διαΐϊογιαὶ 

Βίοργαῤλγ. 



χΙ ΤΥΤΡΟΡΟΟΤΙΟΝ 

Αἱ {πε επά οἵ {πε εἰσμίῃ απ σοποϊπαϊηρ νοϊαπης οὗ 

Θ αν ες 5 εὐϊίοη μετα αὔα [,ι1η ποΐαθ5, θοΐῃ ογείςαὶ απ 

εχρ ηδίογυν, οἡ ἐπε ὧδ σᾶς. ὙΠΕν αὔα Ργ {πε εὐϊίοῦ δηά 

οεγίαίη οὗ ἢῖ5. Επρ 5 {πΠ|εη65---[οῆη Βογϑ, (δηοη οὗ 

ΕἸν, Κἰομαγά Μοπίαρι, δηα οἴμεῖϑ. 

5. ἍΜΏΠΕ ἴῃ Ἑπρ]δηα {πε εὐϊοη {π5ῖ ἀαϑογρεα ννὰ5 

Ῥείη ραβϑεά {Ὡγουρῇ {Π6 ργαβ55, ἴΠ6 ΕὙε πο ἢ [6ϑυ Ετοπίο 
Θυσαειβ (Εγοηΐοη ἄπ 1)6) ννὰ5 εησαρσβεᾶ 1ὶἢ Ῥαγίβ. οἡ 

ἃ 5 ΠΏ 8ν ἰα5Κ. Ηἰ5 εαϊίοη ἢ, ψ ῃ]οἢ ἱποϊπ θα 4 [,4ἰη 

ἰταηϑίαιίοη οὗ πε ατεεκ ογρίηδὶ, ννγα5 [εἰ ἀπ ἢη ϑῃεα αἵ 
ἙἘτοπίο᾽β βαῦὶν ἀξδίῃ: Ῥαΐ νναβ5 σοπιρ]εϊεα 1ἢ 51 Χ νοὶ ΠΊ65 

Ὀν Εεάετγίςιιϑ δηα ΟἸδπαπιβ Μόογθ]]5. [ἢ 1636 8ηῃ εὐϊίοη 

ἴῃ ἔννεῖνε νο] πΊ65 ννα5 ΡῈ ]15Π664, 4η6 [Π15 ννᾶβ5 γαεργί πίε 

αἱ Εγαηκῇιγε (1697), ΜαίηΖ (1702), )αηα ασαΐη δ Εσγδῃκ- 

ΠῚ (1723) 

ψατγίαπε τεδαϊησθ δηα ποίεϑ, η [ἴΐϊη, δε ἴο θὲ 

[ουπα δ τῆς επά οὗ νοΪιπΊε5 1, 4, δηα 6 οὗ {πε οτγίσίηαὶ 

εὐϊίοη. ὙΠπε 1, δὴ ἰγαηϑίδίίοη, νυ ἢ νναὰ5 ὃν Ετοπίο 

ΒΙπη5 6], ννὰ5 θαβεα οἡ {παΐ οἵ (σεγπηδηιβ ΒΓΙΧΙῸ5 (1534). 

Ασοοτγάϊηρσ το ΕἼΠ]Εγ, ἴῃ 5. ἤζογίληες ο7 Εγιρσέαηα!, τΠ 8 
Τιατίη ἰαχέ ννὰ58 ἀεγίνεα τομῇ ρτγοοίς-βϑῃεείβ οἵ ὅϑδν ε᾽5 

ννοσκ, ννῃῖοῃ Πα Ῥεξη βεοιυγεά ὃν ἔγταυθά. Βεξ {πουρῇ 
Θαν  ε᾽5 ἰαχέ 566 π15 ἴο πᾶνε θβεῆ επηρίουεά, ἴΠεγα 15 ΠῸ 

ενίάεηςσε {πὲ [ἰ ννὰ5 Γγαπά πε ππ]ν οί δι πεα", 

1 ΤΠΕ {{|6 οὗ [Πε ἐουσίῃ νοϊατης ἰ5 : .5. 2αΐγὶς γο5:γϊ 7οαγιγεὲς Ολγγ5ο5- 

ἐογιΐ Αγελέεῤίσεοῤί (ργιείαγιϊγοῤοίΖτίαγει (6 σαεεγαοίίο ἐϊόγὲ [7 εἴξ. γ11471ς 

2γίγεμεηι Ογαξες εἰ 7, αέΐγι6 σοι εέηι δα {1--[ὁα121611{] γογίο Φηξαξις, ϑοεῖδε 

ἑαΐές 7έδιε ΖΤλδοίορι--- “ίοίϊαε ἢ αγίδίογηι αῤμα Οἰαμαϊενε 270) μη 

1614. ϑὅ8εε ϑεϊιπηαπη Ρ. χΧὶϊ : {Π6 πυμθεῦ οἵ {Π15 νοϊππηθβ, δοοογάϊησ ἴο 

ΘΕ πιάπη, ννὰ5 σίνθη ἃ5 Χ ἴῃ ἢϊβ ἕορῪ ; [Πϊ5 πγιιδὲ 6 ἃ τῆδγα τ ϊβρυϊπξ, ἴοσ 

ἴΠεῖε νγὰβ πο θη ἢ νοϊαπια οὗ [Π6 νγοῦῖς ἀπ] τ636. 
5. ὅ6ε [Π6 δυύίίοϊε ου 51 ΗθΏΥΥ ὅ8ν116 ἰη της Ζζζίογραν» οὗ Διαξίογεαϊ 

Βίοργαῤλν. Βαϊ τ νου] γαίῃ ευ ἀρρθαγ ἔγοπι ΕᾺΠ]]6 τ᾽ 5 ὑνογάβ {παῖ ἰξ νγὰβ {Π6 

Ογοοξ ἰοχί οὗ ϑδν!]ε [μαΐ ννγὰβ [5 υβεὰ Ὀγ Ετοηΐο. “ἼΠα ραρίβίβ 'ἴῃ Ῥασγὶβ 

μαά {Πεὶγ Θπλ βϑασεβ ἰη ΕΠρ] απ, γγῆο βαγγ ρου 5]ν ρτοσυγοαᾷ (Πϊ5 Καῖρη 5 

[86ν116᾽5] Ἰεαγπβᾶ Ἰαθουτβ δηᾶ βεηΐ {Π6ηὶ ΟΥΕΓ ὙγΈΘ ΚΙ ὈΥ {86 ρΡοϑβὲ ἰηΐο 



ΤΝΤΡΟΡῦῦΟσ ΤΊΟΛ ΧΙᾺᾺ 

ΕἘὸγ {πε ἰοχί οὗ {πε ἐδ σαεογαοίϊο, Ἐτοπίο τε τῃς 

Αυριιβίαηιι5 οἵ ἨόοεβοΠμεὶ, δἀαϊηρ τεϑαϊηρθ ἔΓοπΊ ἔἴννο 

“ἘΕΡῚ ΠΡγὶ᾿: οἵ ἴῃεθα οπβ ννὰ8 Ὀοιρσῃΐς Ὀγν Ετδηςῖβ 1 

((Π15 15 βίγνιεα ὃν Ετοηπίο “Ε΄: {πε οἴπεῦ ννγὰβ θοιυρῃς 
Ὀν Ηξεητν [1 (Ετοηπίΐο βίν]ε5 [Π15 Μ8. "“Η) Ηδ αἷβϑο Πδά 
Ῥείογε ἢἰπὶ “πιεπηργαηδθ ΠΟΙ ΠΙ551Π|1 νῖγὶ ΕὙ. ΟἸ ναγη᾿ 
(ΟἿ: αδπὰ {με νεζς 2716 γείαζϊο, νυ ῖο ἢ Πα σοπϑα! θα 
πη ἴῃς εὐϊίίοη ΡΕ]Π5Πεαὰ δὲ Ῥαγὶβ πῃ [524 Ὀγ Ρείγιβ 

Ατοπηούϑιιβ. Ὑ1Πε φαΐχέϊο γῖργεοῤ« το ννΠΙοἢ Ετοηΐο τείοτϑ 
15. ποῖ {παΐ οἵ 1525, θαΐ {πε Τιουναίη εὐϊίίοη οὗ 1520, 

ΜΏΪΟἢ ἢδ ἀϑιι8}}ν οἰΐε5 85 [, οὐ [,ο. 

6. ἴῃ {πε γεᾶῦ 1710 ]οῆη Ηπρῆε5, ΕἙ]]ον οὗ [6515 

ΟοΙ]ερε, (απηθγίάσε, Ὀγουρηΐ οαξ δη εὐϊίοη οὗ ἐπε ἐδ 

σακογαοίζο, “ ἐγῥίς πεαρίδηηῖεῖς, 17ῤεγι5ῖ5» Και. 767,67}... 
ΤΠῸ ὈοΟΟΚ οοηΐαϊη5 {6 ατεεκ ἰοχέ οὗ {πὸ ἐγϑδίϊβε, νυν ἢ 

ΠΡ ἐταποϊαιίοη. Ῥιεῆχεα ἴο ἴῆ6 ἰαχὲ δε ναίυδθ ]6 

ἀἰββογίαξίοηβ οὐ {πε (Ἰγίϑείδη ρυθϑίΠποοα : αἷθοὸ ἃ [{{6 

οἵ (Πγνυβοβίοπη ἴβκεη ἔγοπη (ανεβ ἀζεζογία {1167 γα, 

νυ ἢ ἢ Π86 ἴῃ τὰγη θεεη Ὀογγοννεα ἔγοπὶ {πε ΠΠ|{6 Όν ὅ5δνις 

ἱποϊ θα ἴῃ ἢ5. εὐϊίοη οὗ ἴπΠ6 ννοσκβ οἵ (ῇῃγυϑβοβίομπη. 
Νοίΐεβ, σῃπιεῆν οὗ ἃ ογίτἰςα] σπαγαςοίεσ, σοποίπάς Ἠ ΠΡ Θ᾽ 

ψΌΓΚ. 
Ιη {πῸ6 ἢγϑί ἔενν βεηπίεησεβ οἵ {πεβεὲ ποίεβ Ηρ ε5 

ἜΧρΙαἴηβ ἐπε ῥγίηοίρ!α ἰη δοοογάδησα ἢ νυν] ἢ Πα μά 

ῬΓεραγεά ἢ15 ἰεχέ; πε [Ὁ]]οννεά, πε {6115 τι5, 5δν1]ε᾽ 5 

Ἐτδποα.... ὙΠεη Ετοπίο ΤΠ σδειιβ... σαιιβθα [Πθτὴ ἴο ἈῈ Ρυϊπηἰθα {Ποῦ ἢ 

᾿πηρ]οῖε αἰ ἢ ἀπά ὈΠΠ:ηα οὈεάϊεηςα... ΟΠ]γ Ἰοἰπίηρσ [Ππογθιηΐο ἃ 1 δι] γα η5]α- 

ἰἴοη πᾶ Ξοπὶθ οἴει ἱποοηβϑι θυ Ὀ]ς δαάιτοηβ᾽ : ΟΡ. 1. α. ϑομεῖάς οἷ 

οῥέίγιῖς Ολγγεοσίοηε φαἸϊέϊογείότες (ΤΊββασί.) ΔΝ τ ηθεὺσ Ρ. 35. 

1 Τεβειυ ννγὰβ ἃ Ὀουκβεὶεσ. ΤῊΣ {{Π|Ὸ οἵ (Π15 εαἀϊτίοη ἰ5: .5. 7οαγιγεῖς 

Ολγγεοσίονε Αγελίοῥίςεοῤὶ (ογιεξαγείγοοϊίαγιε ας σαεογάοίίο ἐὀγὲ 177, Ογαεεε 

εἰ 7ιαΐίγιε: ἀεεεσσε7ε αἰϊεεογέαίίογιθς φιαφαάαη»ε φγοοοηεΐαίες ἐδ εἰϊσγτίαίε σαςογ- 

«ἰοίαϊδ, {{δηε 5. Ολγγεοσίογεΐ οἱέα ὁ «εἰεφεγγίνιῖ Οαυΐϊὲ ἀϊδίογία {6 γαγία 

αἰεσιε»ιία.  αϊέίογιονι αὐργηαυϊέ, 9γαςζαϊϊογεοηεχιε ααἰϊεεῖέ 7οαγιγιες ἤἤιερη]ος 

“4..Μ., Οοἰϊερί 7έσιε αῤπα Οαγιξαῤγίριογοῖς σοσίμς. (Οαγίαὀγέφίαε... τ το. 



ἷ ΧΊΠ ΤΥΤ ΟΡ ΤΊΤΟΝ 

εἀϊίοη, 45 Ρείηρ {π6 ᾿εϑί οὗ 411: θὰξ 1π ἃ ἔενν ραββϑαρεϑβ 

Πε Ππαὰά δἀορίεάα {πε τεδάίηρβ οἵ Ἡόαβοθμαὶ απα Ετοηΐο. 

Οσςοαβίομα!ν ἢς Πα αἰβεγεα ἔτοπὶ 411 τῆτες εὐϊζούβ, απα 

Πα ιι564 ἰοῦ πε σογγαοίίοη οἵ {πῸ ἰαχί {Π6 πηδπιϑβοσῖρέ 

εν άδησε δοσιπιηιαίεα Ὀν Βτοπίο. Ηρ αθ᾽ ἰεχί 15 1ὴ 

ΠΟ τΓεϑρεοῖ Ὀεζίζεσ πα ἴῆοβε οἵ δί5. ργεάεοεβδϑούβ : Ἀαΐ 

ἴῃ 5 ποίεββ. με οἴξἼη δᾶανοοσδαΐεβ {π6 ἔγιε γεδαίΐησ, δηά 

ΒιρΡρογίβ 15. νίεννϑ. ψΠ ἢ σοηϑδίθγα]ς ἰεαγπίησ δπὰ Ἰπᾶρ- 

ΓηΘηΐ. 

γ, 1 15 σοηνδηίϊεήηξ ἴο, ΤΕΟζοῦ. 85.8Π ἱΠΟΕΡΈΒΕΒΙΙΣ 

εὐϊτίοη {παΐ οἵ 5. ΤΙ Ρν, ννῃ]οἢ ἀρρααγεα ἴπ (δι τίασα 

ἴῃ 1712: ας [15 ἄοαβ ποῖ ργοίεϑϑ ἴο ΡῈ τπῆοσα ἤδη ἃ 

ϑεοοηα εὐϊίοη οἵ ΗἩπραϑ᾽ ννοσκ, προ νης Ηρ 65 

ὨΙΠΊ56 1 ννᾶ5 εηραρσεα αἵ {πε {ἰπ|6 οἵ Πί5 ἀεαίῃ. Βαβι δβ 

1ῃ6 ἐδ σαςογαοίϊο, Ἰονγενεῦ, ΤΠ ΓΙ γ᾽5 εὐϊοη οἵ ΗΌΡΉ65 

ςοπίαίηεα {πε ογαΐο προ οσοίϊεα ὧδ ἥέσὰ οἵ ατεσοῦν 

οἵ ΝαζΖίβηζιιβ, {πε ϑιιθ]εςς οὗ {Π15 ογαίίοη Ῥείησ, ἃ5 ΜῈ 

Πᾶνε 56βη, οἴοβεὶν αἰίη ἴο {παῖ οἵ (ῃγνυϑοβίογη 5 ἰγεαῖίβε 

οη ἴῃς ρῥγθϑιποοα", 

Α5 τεραγάβ {Πς ἰεχί, ΤΥ [6115 τι5 {παΐ {Π6 ἢγϑί 

ἴννο Ὀοοῖκθ, δῃά ρατζί οἵ τῆς {πίγα, οἵ {πῸὶ εἷς σαξοζαοζο 

ταπ]αῖ πε πποπαηρεά, Ηες Πα, μοννενεῦ, ἴακεη βίερϑ, 

ὈΥ ἃ ἔγεϑῇῃ σο]αΐϊίοη οἵ πηδηιϑουρίβ5--- 6586. ΓΘ ΠΟΥ Ρ 5 
αἴξ ποΐ βρεοιῆεα-- --ἰο βδηϑιγε σγεαίεσ σογγεοΐηεβϑ ἴῃ {Πα 
τεχί οἵ {Π6 γετηδιηΐηρ ρογίίοη οὗ ἴῃς ννοσκ. 

1 ΤῊΣ Ἐπ οὗ ΤἈΙΠΡγ᾽5 δαϊζίοπ ἰ5: .5, σοαγιγιῖς Ολγψεοοίοηεἑ αἴξ 

σαεογαοίίο {|0γὶ [Κ[7}. Ογαέεε εὐ 7αΐΐγηε: φιόης αἰϊδοεγέαζίογεες φιεαϑααῦε 

2γαερεῖδτέ εογείγα {όγιενε γαίδο ἐμ σεγέῤῥιενιε “εείοσῖαε Ολγίδέίαπαε ἤεγα ΚΤ ϊγιαῖξ- 

εαΐα,᾽ ποίασψμε ααἰϊεεῖέ 7οαγιγες ἤἤπερλες 44.7., Οὐοἰορτλ 7έσιε Οαγιέαόν. 

«δρεΐμε5.---- ΕἸ ἴο αἰΐεγα, 2γίογε τα ἐηιογαίαἐο7, εὐ ατεοίῖον  ἀκοδσοὶΐ δι ΟΦΡΟΤῚΣ 

ἡιαφίαγιεγὶ οἰμδαίθηι φραϊϊς αἰ γελίεῤίδεοῤῥί εξ ἐούΐδηι αγρεηεδηίο κοδογ ῥία 

ογαΐίϊο αῤοίορείϊεα. Οῥέγα .5, 7 λειγίόγν 41.8.,. εἰδαάδηε (Οοἰερτε ἀἰπεηρ)εῖ. 

Οα»αῤγίρίαε, ἐγῥίξ ἀεααενεεῖς, ἐριῤεηδῖς Εανι. 7εε»», Βιῤῥίἑοῤῥοίας (Οαϑίαδν. 

ΜΏΌΟΟΧΙΙ, 



ΤΜΤΚΟΡ ΣΟΤΊΟΛ ΧΙΠῚ 

ὃ. γε πον οοπῆε ἴο ἐπαΐ νῃϊςἢ ἴ5 σε πού Πν τεσαγάθβα 

8ἃ5 1Π6 βίαπάαδγα εαϊίοη οἵ (ῃγυβοβίοπηυ. 1 τεΐεσ ἴο {ῃε 
εὐϊέίοη ὃν Πθοτὴ Βεγηδγά ἦε Μοπίίζαμποοηϊ, α Βεπεαϊοξίης 

ΤΩΟΠΚ οὗ {πῸ ογάεγ οὗ δὲ Μϑισ. ΕΥοπὶ 1718 ἴο 1738 

Μοπείαμπσοη ννὰ5 εησασεά οὐ {15 ὑγοῦκ : δπα οοηϑίἀδγίησ 

ἢ5 δἀναποεα ρὲ (εἰσῃξν-[ἤγεθ) δἱ {πε εἰπὲ νβεη ἰΐ 

νγὰ5 ζοπηρ  οἰθα 1 σαγίϑίην θθαγβ ἐθϑεϊπηοην ἴο ἢῖ5 πη 46- 

[αι ]α δοξϊνιν. ὙΠεγα 15 πὸ ἀουθὲ {παὶ Μοπίίαισοη 
ν85 Ἔεπεύρείις ἴῃ {πε σο]]εοίίοη οὗ πεν πηαίογία! : απ ἃ 

ΠΌΡΟΥ οἱ ΠογηΠ16ε5 Ὀν (Πγυβοβίοπη ϑνεῦε ἔοσγ {ῃς ἢγϑί 
τἰπηα. ΡῈ] 564 τη ἢϊ5. εαὐϊτίοη. Ηἰ5 ργείδίογν γεπηαγκϑ 

Ρτεῆχεα ἴο βοῇ {γεαίίβε, ἀπά {πε [Π{6ὸ οἵ (Πγνυβοβίοπη 

ἢ ἴῃς αἰαΐϊγίδασ, οΥ αἰδβεγίαί οηβ, ἴῃ 15. σοποϊπάϊηρ 

νοΪαπηο, ΔΙ ΠοιΡἢ οὗ ἃ βοιηεννῃδί τππτηει Ποας 4] ομαγαοίου, 

86 πανεγίῃθ᾽ 655 ναῦν να] 8016. [ἰ ἰ5, ποννενεῦ, ἱπηρΟββι 0 ]8 

ἴο Ὀε βαϊιϑῆεα νἱτῇῃ {ΠῸ ννὰν ἴῃ ννῃϊοἢ Πα Π85 ἀδαὶὶ ψ ἢ 

{πε ργο]επη5 οὗ τεχίμδ] ογ Εἰς 151]. 

ΕῸΓ ἃ Ἰοὴῃρ {{π|6 βοῆοϊαίβ πᾶνε Ὀβεὴ ανναῦε οὗ {πε 

υηϑαςϑίαοίογν παΐαγε οἱ {Π6 ογιςσα] 5146 οἵ Μοπίξαισοη 5 

οἴπαγινίβε 56] δἀτοη : ἀηα [ ἀπ {Πιι5 γα !ανεα ἔγογη {ΠῈ 
πεοεϑϑίεν οἵ ἀεπιοηϑβίγαίηρσ [5 ᾿πΠδδαιδον [ἢ τεσαγα ἴο 

ἐπε ἐεχέ οἵ {πὸ ἐδ σαςεγζαοίο ἴῃ Ῥατγίίσι!]αγ. 1 πεεα οἠἱΪν 

τοίεσ ἴο ἴῃς οἰεαῦ δηά σοηνί ποίησ ργοοῦ οὔ Μοηζίίαιισοη᾽ 5 
ΤΕ βϑηεθ5 σίνεη ὃν Ὠζγ Β΄. ΕἸε] 4, οπς οἵ {πῃ πιοβί δπλῖ- 

πεπί εὐϊίοτβ οἵ (γν βϑοβίοπη, ἴῃ ἢϊ5 εαἀϊίοη οἵ ἴῃς Ἡ οπΊ11165 

οὐ 8: Μαίμεν: δηα νι [15 ϑίαίεπηθπὶ 1 επίίγεϊ ν 

1 ΤΊ ξςβϑπὴβ Βασάϊν νγουίῃ γ}116 ἴο σῖνε [Π6 Ἰοηρ ἀπά γαΐμευ ργείεπιίίοιιβ 

Ἐπ 6 οἵ (ῃἷ5 νου, νυ μῖςῃ, [ΠδηΚβ ἴο τα ρυϊηΐβ, τᾶν θὲ ἰουπά ἴῃ πιοβί Πἰγασῖθϑ. 

3 ες ΕἸεϊ 5 εἄ. οὐ 7ορηηι. 1γ7. 27α::. (( τα υάσε 1830) 2) γαεγαΐϊο 

ΡΡ.- ΧΙ 544.: [δ5 (Ρ. χὶν) ““ “εραἴεος γ1071 γεοαῖο γ1071 κογείτεέ δογετές γεογεαςήμς, 

σε ἐγιογαἰμεηηὲ γ16 ἐγισῤεχτέ φιείαίφη...᾽ 716. τεγττέ7ὲ φιεζαίογε (σοι 667)1) 7107): 171α  17)1 

αὐῥεϊϊαέ, τεαὶ “ τεγετε,1,᾿ " ἄμο,᾽ ᾿αἰῖον,᾽ ἤἄος τεἱ {μα ἰέρεγε »10716715, τεγιῤγὴς ας 

εἰρικείαεγὶς ἰφείογεηε {μα εἴς. ΕῸΥ {ΠῸ5ίγαΐϊίοηβ οὐ {Π6 υπϑβαιβἔδοίουυ 

παΐατε οἵ Μοπίίαυσομπ᾽ 5 αῥαγαΐμς ἴο {Π6 εἷξ σαᾶζ., 5εὲ6 γοιέγηγαί ογ 7) εοί. 

ϑέμαϊες, ΤΥ τρού, Ρ. 588. 

Ν. 0. Υ, 



ΧΙἧΙΠᾺν ΤΙΝΙ ΚΟ ΓΤΙΟΝ 

αϑϑοοίδίε τυ 96] 50 δύ 845 σοποαγηβ {Π6 ργαβεηΐ ἰγθδίϊβα. 

Μοηίίδιιοοη᾽5 τερογίβ οἵ Μ8. γεδάϊησθ α΄ ΕΧΙΓΕΠΊΕΙΚ 

τῆεαρτε: ἢς Πσνεΐ γεΐεγϑ ἴο ἃ Μ5. ὃν ἃ ἀβεϊσπδίίοῃ ννῃΪ ἢ 

ννοι]α ἐπ80]6 τι5 ἴο [ἀεπτν 1, ΡῈ [6115 τ5 νάσθεὶν {πδΐ 
ἃ σίνεη τεδάϊηρσ ἢ85 {πε βϑυρροτί οἵ “ἔνο, “[ῃγαε, οΥὗΓ 

ΓηοΙα Μϑ88.: [5 ϑἰδίεπγχεηΐβ ἢ τερσαγα ἴο γεδαϊηρϑ, 

ννεγα 1 Πᾶνε Ῥεεῆ 8016 ἴο ἰεϑδί {πεπὶ (πὰ πεαύΐν 4}} 
οὗ {ῃε Μ858. δε υϑεὰά ἰοῦ {ῃ6 ὧδ σᾶς. ἤανε θεεῆ ἴῃ ΓΥ 
Π8η45), 1 πᾶνε ἴουπα ἱπδοουγαΐθ, οἴζεη ϑβεγίοιιϑὶν 50. 

ΕἸτγΕΠογγηογθ, νυ 116 γεσογαά! προ ΠΊΕΓΕ πηϊβίακεβ οἵ βρει την, 
οἵ {π||6 οὔυτἡ πὸ ϑἰρηιίῆσαποα, ΠΕ οπλῖῖβ ροϊηΐβ οἵ γεβδὶ 

ἱτηρογίδησαε. 7πῃε ἰδησιασα δηα ϑίγὶε οἵ (Ἠξγυϑβοβίογη 

ἢεῈ αά ποῖ βυβπηοίεπεν τηδϑβίεγεα, 580 {Ππαΐ Πα 15 οἴζεῃ ἰεὰ 

ἴο ργείευ δῇ ἰπίεγιοῦ γεδάϊησ. [}ἢ δῃογί, [Π6 ογησαὶ ραᾶτγέ 

οἵ Μοπίξδισοη᾽ 5 εαϊίίοη 15 Πδὲ νυν] ἢ 1ἴ 15 ἰβαϑδί ροβϑιθ]α 

ἴο ΡΓβῖ58. 

ΤΠ Μ88. νης Μοηίζαποοη οἰαἰπΊ5 το πᾶνε σοπβαϊ θα 

ἴογ {πε εχ οὗ {πῸ δ σᾶς. αὐε ἴθ 1 ΠυγΊΡΕγ: νίζΖ. ἔοι Γ 

ΚΕΡῚ οοάϊςαβ, ΠΟ5. 1819, Ι9ΟΟ, 1073, 2491: ἔνε ἔτοπη 

τῆς ΠΡτγαγν οὗ {πε (οτηΐε 46 ϑείσηείαν (σα! ] δα {π6 ΒΙΡΙ]1ο- 

ἐπὲδαια (οΙΡεγῖ), ποθ. 247, 248, 0974, 3οδδ.. 3961: 5ΠῈ 

οης ἔἴγογῃη {πῸ60 ΠΠΡγὰγν οὗ {πῈ Βίβῃορ οἵ Μείζ, Ηβδητσγὶ 

ΟΠ ατε5 ἐς (απιρουῦξ ἐς (οἰβ!η (ΒΙΡΠοἐπὲδαπε (οἰ 5]1η), 
Ὥο. 262. Μοπέίίξαμποοηῃ αἶ5ο τιϑεα τῆς εὐϊῖοηβ Ὀν ὅϑδνῖα 

δηα Μογεὶ]. ὙὍπα {{π|]|6- Ρᾶρα 5ρεακβ οἵ " σοάϊςεβ δηρ]σοδηϊ᾿ 

45 Πανίηρ εξ αἶβο σοηϑυϊξεα : ας {Πεγα 15 σγοιπα ἔογ 

Βεϊ!ενίησ [Πμαΐ {Π65ε “σοαίσοβ᾽ ἀγα βἰ ΠῚ ΡΙν ὅν} θ᾽ 5 βαϊοη 

πη εγ ἃ ἀἰβραϊϑεα δηα Πρ -Θου Πα! Πρ ΠΑΠΊΕ. 

9. 1 βανίηρ ἴο ἃ ἰδΐεγ βεοίίοη {πΠῸ τερτγῖπί οἵ Μοπί- 

ίδυσοη ϑνΠϊοἢ ἀρρεαζεα ἴῃ 1830, ἀηα [οἸ]]οννηρσ σἤγοπο- 

Ιοσίςαὶ βεαιθηςθ, νὰ ποχί οοπὴῆβ ἴο Ββηρθ)β εὐἀϊίοη οὗ 

1725. ]. Α. Βεηρεὶ, {π6 ψε]]-Κπονῃ δυΐμποσ οἵ ἐπε 
Οπονμοῦ Νουὶΐ Ζεσέαημε,ϊ, ἴῃ πᾶς γεαγ Ὀγουσῃξ ουξ ἃ 

πἀ5θ αι] εαἀϊξίοη οἵ [ῃς ἐδ σαεεγαοίῖο, τὰς ατεοκ εχ Ρθείησ 



ΤΝΤΚΟΡΟΤΙΟΝ χὶν 

δοσοπηρϑηΐθα ὃν Γαἰϊη ποΐεβϑὶ, ὙΠεγα ἰ5 ἃ βίγοηρ ἤαδνοιυγ 
οὗ Ταιῖμεγαη ἐπεοϊοσν ἴῃ {πεβ8εῈ ποΐθϑ, απὰ {πε οοηΐγαϑέ 
Ὀεΐννεεη [Πἰ5 εὐϊξίοη δηα δε] πιβπη (45 ἴο ψῃοπΊ 5866 

Γαγέμογ Οη) 15 ἰπβίγυσξίινε δη4 οσσαϑβίοηδ!ν επίεγίαἰηίηρ. 

1 πεεᾶ Παγάϊν ᾿ὲ βαϊάᾷ μαΐξ ῃ6 βοβοϊδγβῃϊρ 5ῃεννῃ ἴῃ 

Βεηρε 5 ορβεγναίίοηβ ἰ5 βοιιηα δηα ἐμπογοιρῃ. Ηδς αἷϑο 
δα 66 α Τ,δἰίη ἐγαηβίίίοη. 

Ετοπὶ Βεηρεὶ ΠΙπΊ56 1 ννε ἰθασγη {Ππ|6 45 ἴο ῃῆς πιεῖ μοά 

ΜΗ ΪΟἢ Πα [Ο]]οννεα ἴῃ σοπϑίϊτξίησ 5 ἰεχέ. Ηε βρεαῖκβ 

ἴπ ΘΈΠΕΓΑΙ ἰεγπη5 οἱ πανίηρ π5εα {πε Ῥεβέ οἵ ἐπε τηδπι- 

Βογρίβ οἵ βαγὶν ἀδΐεβ. Ηδξ ργαίβεβ {πε Αυριιίβπιι5 (οἵ 

ΜΗΙΟῆ ΠΕ τπηδήάς ἃ ἔεϑῃ οο]]δίίοη), θὰ: τεσαγάς {πε 

Ῥαϊαϊίπιιβ 45 ἱπίεγροϊαίεα. ὙὍῃε νεγϑίοη Ὀν ἔπε σεύχς 
ἐριέογῥγες 6 Πα5 τιϑεὰ ψ ἢ οᾶγα, 5 “Ρεύπδρ5 οἱάεγ ἤδη 

411 εχ βεηρ γηδημιβογρίβ. Μοηίίαιισοη᾽ 5 εὐ! το ννὰβ5 α50 
ὉΠ|1ΖΕ Ὀν Πίτη, ας ΟὨΪΚ ἰοῦ {πε ποΐεϑ δηά {πε οἰχίῃ 

θοοΟΚ οὗ {πε εχ : με παὰ θεεῆ τππ80]6 ἴο ργοσιγε ἃ ὉΟΡΥ͂ 

οἵ νο]. ἱ εαγ!ίθγ, ἐπουρ ἢ [τ ννα5 ΡῈ ]Π5ηΠεα βανεη γεαῖβ 

ὈΒείογα. 

ννὲ Πᾶνε, πονενεΐ, ἔγοπι [.εο (5εε {πε πεχέ βεοίοη) 

ΨηΟ Ρῥτγεραγεα {πε βεσοηά εαϊίίοη οἵ Βεηρε] 5 ψόσκ, {ΠῈ 
βίαϊεπηθεηΐ {πὲ Βεηρσαὶβ ργϑοίίοα ννὰβ ἴο οῆοοβε {δε 

“τη 46]6 γεδάϊηρ᾽ ἴῃ σα56 οὗ ἃ ἀϊεγεηςσα θαίννεεη βενεῦαὶ 

τηδπαβοσιρί5β. Ηδ δαάα5 μαΐ Βεηῆρεὶ τε 845 {πε Ραϑίβ 

οἵ ἢϊ5 τεχέ {πε εαἰτίοη οὗ 1525. 

Βοηρε] 5 ργίποίρὶε οἵ ρτγείδγγιησ ἴῃε τεδάϊησ {Πδΐ 
Βεοπηθδα ἴο Ρὲ ἴῃε τηξεδη Ὀεΐννεεη σοηπΠΊίοίζίπρ τεδαϊηρϑ 

ΓῆΔν ποΐ ἱπάεεα ςοτητηεηα [56] ἴο 5. [{ αϊ4 ποῖ 

1. 7ολαγιγιῖς Ολγγεοσίονεῖ ὧδ σαεογαϊοέϊο ἰἰῤγὶ σόα φγαφε οἱ ἰαίζγι6. {7 γἸγιτα 

γεσορϊ οἰ γιοΐίς ἱγιαἸεϊόμσσις ἀμείΐ, ἐο ηιαχίηεδ κογισ ο τε’ τοογιοὐτ7147)1 

Ἡιγἐορεδεγσίεογιεηε αἰιεγιγεῖ, εἰ εεΐεγὲ φαΐ Μίουο 7 τίαγεογο σγαξέεε τηεῤιίξ 

σεεγεί, ααἱ σεγίῤίογες ἐεείεεϊα έΐεος σμαῦὲ σμδές ἐπυτέογείμ7, γ)αείψμε ηεοίλοαο 

2γαεῤαγεγείμγ. Οῥεγα 70. 4Ἰδεγεὶ εγεροί. δέμέραγαϊαε 1725. Βεβι 65 1Π6 

τανε εαἀϊτίοη Ὀγ [,6εο (Ξες Ὀεϊον) (Πθγα πᾶνε θεεη πιδὴν τερτὶηΐβ οἵ Ββηραὶ 

ἴπ ἴπε Ξἰεσεοίγρεα Τδιομηϊ!Ζ εἀϊτίοη (ἰπ 1825, 1865, 1872, 1887, 1900). 
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ΧΙνὶ ΤΝΤΔΟΡΌσΤΙΟΝ 

Εϑοαρα δἰΐδοκ ἰῇ βαύ!εγ ἄαν8. Βαΐ πιοϑέ νν}}] ργοθϑΌΪν 
ρίας ἢ [6ὸ {πὲ Βεηρεὶ ϑῃανεα βοιπηα ογίςαὶ 
Ἰυαάστηεηῖ, Ηἰ5 Κπον]εάρσε οἵ {πε ατεεῖκ Εδίμεῖβ ννὰ5 
ςοηϑίἀεγαθ!α : δπα Ἐπουρῇ Πα σοπίγιθαΐζεα {|{16 ἕο οὐῦ 

Κπονίεάρε οἵ πιαπιβογίρέ ενίάεηος ἢς πηδαε ἃ [πα !οῖοι5 

οΠοῖςε, οἡ πε ψΠΟΪΕ, αἀπιοηρσ {πΠ6 τεδάϊησϑ Κπουνη ἴο Πίπ,. 

Ιο. ὃνε σδῆ πον ρ885 ἴο [,εοὐβ νοῦς, ρα ]5Πη6 4 δὲ 

ΤΙ, εἰρΖίρ ἴῃ 18345. ΤΠΙ5 15 ἃ τενίβεά εὐϊίοη οἵ Βεηρεὶ ; 

Ῥαΐ νὴ δἀαϊξίοπαὶ ποΐεϑ Ὀν [,εὸ Ὠἰπιβεὶῦ, απ νους 

τῆς Τιαίίη ἐγαηϑιδίϊοη νυν ἢ Βεηρεὶ Πα ἀρρεπάεξα. πε 

ἰοχὶ 5 ἴπ [ἢε' πιαΐη [πᾶΐ οἵ ΒεηΡΈΪ; 80 σΟΠΙΈΝΙΟΣ 

ΠἰπΊ5εῈ 1 ψΠΠ ἃ ἔενν αἰτεγαίίοηβ, πιοϑίϊν οὗ 5Π14}} ἱτηρογί- 

αησα. Ηε αἶθο πῖδάξε πο ἔγεϑῃ οο]]δίίοηβ οἱ πηδπιβογρίϑ. 

11. ἴῃ 1837 Ε΄ ΝΥ. Τοπ]ες εαϊεα αἵ ΠΟ ΘΕ 

56] θοίεα ννογκβ οἵ (ῃγυϑοβίοπη", ἱποϊπαϊηρ πε αἷδ σαςε7-- 
εαἰοίῖο. Οἵ τῆοζα ἱπιροζίδηοα ἔμδη {πε εχξ 15 {πε ἱπίγο- 

ἀποίίοη, ννῃ]οἢ σῖνεϑ ἃ νϑ] 8016 ᾿15ὲ οἵ {πε εατὶν εὐἀϊίοηβ 
οὗ {Π6 ἰγεδί!βα. 

12. ἴπ 1830 ἀρρεαίεα {Π6 ἢγϑέ νο]ππιε (ςοηΐξαίπίησ' 

2γι147 αἴΐα ἴῃς οἷσ σαςογαοίο) οἵ ἃ τενίϑεα Βεπεαϊοξίπα 

εὐϊτοη . Τπα ρα] Ι5ῃοῖβ νεγε αδαπης Ἐτὸγαϑ : 6 εαἀϊῖοσ 

νγὰ5 ΤΠΕΟΡ ΑΙ] ΕἸΧ, ΠΟ ἢ85 5βεῖ ἰογίῃ νυ στεαΐ οἰ θαγηθβ5 

{πε ἱπιργονεγηεηΐβ ᾿ἰγοάποδα πο Μοηίζαιμοοπ᾽β ἑεχέ ἴῃ 
[Π15 γεσεηϑβίοῃ. 

ΤῊ πιοϑὲ ἱπιρογίαηϊς δϑϑίβίδηοβ ννγὰβ ἀδγίνεα ἔγοπ, 

ΘΑ ν11ε5. εὐϊτίοη : δηα {πῸ εὐϊΐοῦ Ἂχρ ον ϑίαίε {ΠῸ 

Το ῥγαεζαΐίο (ἴο Ηἰ5 εἀϊ!] ΟΠ) Ρ. ἰχ. 

2. 7ολα»ιγιῖς Ολγγοοοίονεϊ αἷὲ σαςεγαοίϊο ἐγ Κ7. Ἔχ γεεερισίογιε Β γε δ 

ε47)2 οἴη φαΐογι 2)᾽οἠορΟ» 7115, αγιΐγεααν 7, οἹογεῖότς τγείοργς εὐ ἐγιαϊεζόπς, καϊα 

σμασφης γιοίας ααἸϊεεῖί 44. ἐγιοίλες Ξαμαγαμς ἤεο. ΤΑρβῖαθ 1834. 

Ὁ 7οαγιγεῖς Οἠγγδοσίοηε οῤέγα γαεεέαγίσεῖνια Ογαεξίε εὐ 7 αὐΐρθ. Ἐπ 4Ο]- 

βίααί 1837. Τοτη. ἱ, ΑΙ 1 νγαβ 411] [Παΐϊ ἀρρεβαγϑὰ οἵ {15 ὑγουκ. 

4. ΤῊΪ5 γονὶβεα βαϊίοη νν1}}} 6 τείευγεα ἴο ἴπ ἔπΐασα Ὀν ἴῃς ἀεδϑϊσπδαίίοῃ. 

Βεπεά.3 



ΤΜΤΚΟΡΌΟΤΙΟΝ ΧΙνΙ 

ναϊα ννῃῖοἢ ἢ6 οαπιε ἴο αἰΐδοῃ ἴο {πῈὶ ννοῦκ οἵ {πε 

ἘΠΡΊΙ5ἢ βομοὶδγ, ννῃίοἢ μα Πα αἱ βγϑί γαϊεα 1655 Πίρηϊυ. 
ΤῈ ράββαρε, νι οἢ 15 αυοΐεα Ρεϊον , Ψ11 ΡῈ ἰοιυπά 
ἰηβίγασίίναε Ὀν ἴΠο586 ΠΟ πΊᾶν 511} ἀοιδθὲ {ΠῸ βιρεγίοσγι ἐν 
οἵ 5ν}ςε᾽5 ἑεχί ἴο {ῃδὲ οἵ Μοπίίαδιοοη. 

Ιη τεραγὰ ἴο {πΠεῸ6ὶ οἷ σαςεζαοίίζο ἴπε εὐαϊΐογ οὗ {πῸ 
τενϑεά Βεπεαϊοίίπε εὐϊτίοη τεπάεγεα ἃ νϑ] 8 0]ς βογνίσε 

ἴο ϑοἤο αῦα Ὀν ΡῈ] 5Πηρ ναῦν [ὰ}}] ἀπ δοσιγαΐε οο]]8- 

ἐἰοη5 οὗ ἰῆγεε πηδπιιβογρίβ, Ρδγίβίηι5 492, Ραγίβίπιιβ 799 

δηα οοάεχ Ραβϑϑίομειιβ. ὙΠα6βα σο]]δίοη5 πᾶν Ρε ἰοιπά 

αἱ ἴπε επὰ οἵ {πε ἢτγϑί σοπιρὶθία νο]πΊε (1.6. οἵ νο!]. ἱ 2καγ7ς 

αἰζεγα) οἵ ἴῃ εαϊτίοη. 

13. ἴῃ Μιίρῃεβ δαΐϊγοίορία (Ογαέεεα, ( Πγνβϑοβίογη 
ΟΓΚΘ ΟΟΟΙΡΥ νο]ιιπΠΊ65 47 ἴο 64. πε οἷ σαεογζαϊοίζο 

15 ἴῃ νοϊιπης 48. ἽΠεῖε 15 ποίῃίησ ἴο ἱπαϊσαία ννῆδί 

πανν Μ85., 1 δῆν, ψψεσε σοηϑυϊθα. Μοηίίαιισοῃ᾽ 5 [ἰ5ὲ οὗ 

ἴξῃ Μ85. 15 ΠΊΘγΓΕΪν τεργιπίθα, δηα {Π6 ογῖσαὶ ποΐεϑ ἀγα 

αἰτηοϑὲ επίίγεϊν Ὀαϑεα οὐ Μοηίίζαποομ, {ποιρῇ βιυρρίε- 
τηρηΐεα Ὀν τεδαϊηρδ τοπῇ ὅ5δν1]6. 

14. ἴη 1861, Ετ. ὈύΡπεγ", νῆο Πδά δϑ5ϑἰϑίεα ΤΉ. ΕἸΧ 

ἴπ {ΠπῸ Ιαθοιτ οὗ γε- εαϊτησ (Πγυϑοβίοηι ἴῃ {πε Βεηβαϊοί πα 

εὐϊτίοη, ΡῈ] 5Π6 4 ἃ νο]απΊε οἵ βε]εοίίοηβ ἔγοπη (Πγυϑοϑίογη 

ἴῃ {πε ΕἸγπηίη Π)1αοἱ 5εγθ5. [{ νν 5 ἴο ἢανε θεεη (ο]]οννεά 

Ὀν νο]πη65 σοηίαϊηΐηρ βαϊθοῖ ννοῦκβ οἵ οἴπεῦ ατεεκ 

1 Βεπεαϊοιίης (τεν56 4) εἀϊτῖοη οὗ 1839: νο]. χὶ, Ρ. ΠῚ οὔ Ξέϊορμες 

Νουαε ΚΞ αϊξέογεῖς: 75 (τεστς εαἰζέϊογεῖς δαυ Ἴηῃ) 2227, τεγείσεγεα τοἰιτεηγεΐγα αἰποαίξεΐ) 

ηΠορεγακεονιίαγιο ορεγὲ 1γ1ιε) ἐδ 1167 2γογμείζ: σϑαὶ ψιρογείγτες αὖ το σίαΐζηε 

Φ 10 εἰ μὐΐχιεε ῥεγεζέϊες ογγεῖα ἐλ ϑαντζατια ἔγ1715147)167. 671{147 φεεζδτες δηφγααγὶ 

2οέπκεγιέ Οἀγγεοσίονεεδ, οὐτεζι φγίέριο εἰϊδογέϊεγε ἐδοίϊηεογείτε)ε δ ἐγιφ εξ 7107,147)1 

αἐ νιεἰἸογιότες δἰ «ορ᾽οσίογεότες σμεῤστα τς ἐχ ψιεόμς σ6.. ογαΐζογιενι Οἰγγσοσέο»εΐ- 

ξαηι κογεσέϊέμῖτσε ῥ᾽»γο ίεγείμγ, εἴς.... ἤαΐογενι οἱ (ϑαυϊοὴ) 2γοεεαίδγιέε οῥέγε 

ατρείογτίαίε»ι, φυϊα ἐγιε{161ε5 αἰρειεηγεγείῖς ἐαγιαἶφ)ι «φαϊεγιίες, αἰδῤεῤανετς ἐγίῤμεγε. 

5. 5. 7οαγιγεῖς Ολγγεοσίονιξ οῤέγα σοίδεία Ογαξος εὐ }αΐίγε: νοὶ]. ἱ, Ῥατὶβ 

ι86ι. 



ΧΙΝΠΙ ΤΥΤΡΟΡΟΟΤΙΟΝ 

Ἐδίμεγθ, ἢ 1 αεη νεγϑίοηβ ; Ραξ ἐπε επίεγρτίβε αἰ ποῖ 

σείῖ Ρεγνοηά {Πε νοϊαπηα 715 πταπιοηαά. 
ὈᾶΡηογ 6115 ὰ5 {πὶ με σοπϑα θά, ἔογ {Π6 ἐεχέ οὗ {πε 

εἶδ σασεγαοζίο, [ουγ τααπυβογρίβ ; οἵ ἔπεβε, ἴἥγες ἡψεγε οὗ 

{πῸ6ὶ ἰεπίῃ οσεπέμαγν, {πεῸὶ ταπηγαϊπίησ τηδηϊβογρί οἵ {πε 

ΕἸενεπίῃ σδηΐαζγν. 

ΤΠΕ πιδηιιβογρίβ 5ε6 Ὀν Πῖπὶ ᾿ποϊα Ῥαγβίπιβ 492 

δΔηἋ Ῥατγίϑίπιϑβ 790, οἵ νυνί ἢ {1]] σο!]δἰοηβ νεσε (45 βίαϊε) 

ΡΠ 5Π6 ἃ ἴῃ 1830. 

15. [Ιη 1867 10. Επεϊρίάεδϑ ρα] 5Π6α δὲ Αἴμεπϑ {πὰ 

το ρα οὗ ἃ ργο]εοίεά εὐἀϊίοη οὗ {πε αἷδξ. σαςεζαοίῖο, 

οοπϑίβείπηρ οὗ {πε ἢγϑε Ῥοοῖς ἢ δῇ ἱπίγοάποίίοη. ΤΠϊ5 

εὐἀϊτίοη 1 πᾶνε ποΐ βεεῆ. ΤΠεΓα 15 ΠΟ σορν ἴῃ πε Βυ5ἢ 

Μαβειτ,. 

16. Τη 1887, (δι ϑδεϊπδηη} εαἀϊεα {πες εἷς σαεεγαϊοζῖο 

ΜΓ ποίε5, οἰ εῆν οἵ ἃ ποιεῖς ἰεπάεηον, ἔοσγ {πε τε οὗ 

Κοπιδη (δίμο ς ϑεπηῖηαῦαβ. Ηξ πιδάς πὸ ἱπάθρεπάεηΐξ 

ἰηνεϑεραίίοη οὗ {πΠῈ πιαπαβογιρίβ ; θυ ἢῖ5 ποίεβ σοπέδίη 

8. πιεῖ] βίαϊεπηεηΐ οἵ πε γεδάϊησϑ δαορίεα ὃν ἔπε εατὶν 

εὐϊΐοῦβ, δηα οἵ {πε πηδηιβοσιρίβ σῇ ϑαρρογέ {ποβα 
τεδαϊηρ5. 

17. ΤΠε ἰεχί οἵ {πε ργεϑεηΐὶ εαϊίοη 15 θαβεὰ οἡ 

ἃ [γεϑῇ βδυγνεν οἵ οἱά, απ οἡ ἃ ςοϊ]]δοίίοη οὗ το πεν 

τηδίεγίαὶ. ΟΥ̓́ {ῃ15 πεὲνν πιαΐεγίαὶ {πῈ ἰαύσεσ ραγί ννὰϑ 

ΔΙη 5566 ἀπτίηρσ ἃ νίϑι: ἴο Ῥδγὶβ ἰη [σε ΠΊ ΕΓ 1904, ΠΕ η 

Ι Πεά {πε ορροτίιπηϊν οὗ Ἂχαπληῖηρσ {πε γεαβαγαβ οὗ ἔΠ6 

ΒΡ] οἐπὲχας Νίϊίοπαϊθ. ὍΤῇῆδ τισἤπαβ5 οἵ {παξ ΠΠὈγὰγν ἴῃ 
Γηδηπβογιρίβ. οὗ {Πε ὧἷε σασεγαοίο νν1}} Ὀ6 βεεη ἰτοπὶ ἐπε 

[ο]]ονντηρ᾽ 1151. 

ΤΠ δνίάδησα ΜΠ ΪΟἢ να Ρόββϑεθθ 85 ἴο {ῃε οτίρί πὶ 

1 7)ὲς 1]. 7ολαγιγιες Ολγγϑοσίογεες περὶ ἱερωσύνης λόγοι ἕξ---οἶδ τακεγαϊοίϊο 

{ϊδγὲ σε: »εῖζ 4712)67. 1471. 671 71:6: ἀεγαπσρερεδο)ι σογι (αγὶ «ϑεζρεαγιγε. Μ'ἀπβίεσ 

ππὰ Ῥαάεξγθοτη 1887. 



ΤΝΤΡΟΡΟΟΤΙΟΝ ΧΙΙΧ 

ἔογγῃ οὗ {πε ἰεχί οὗ {πε ἐδ σαχεγωοίϊο ἴ5 οἵ ἴῆγεε κΚίπάς: 

νἱΖ. (1) πιαπιιβογίρίβ, (2) οἰϊαϊζίοηβ ἰοιιπα ἴῃ ἰδΐεσ υυγίζουϑ, 
δηα (3) ἐγαπϑίδτοηβ πο οἴπεῦ ἰαπρτιαρε5. 

Ι. Μαπαυβοιρίϑ. 

ΤΠΕ (Ο]]ονν πο Μ55. πᾶνε θθβϑῆ τι58ε64 ἴῃ [ῃς ργεϑβεηΐ 
εὐπίοῃ : 

αΞε (οάεχ Δυριϑίδπιβ: οης6 δ ΑΌρϑθιγρ (Αυρτιϑία ΨΊΠ 6] σοσα τη), 
ΟΝ ἴπ {πθΘΔΒ Ηοΐ- ὑπᾷ 5.88 5 ὈΙ ΠΟ ΠῈΚ δὲ Μυπῖςη, ματα 
ΤῈ 15. (οα. Β͵Δες. τηοῆδσ. ΠΟ. 354-. 5866. χὶ ρᾶσἊῃ. ΤὉΤῃε 
«6 σᾶς. ὁσσαρίεβ [01]. 140---207. ὅ8εε ἴρῃ. Ηδτγας σαζαζοσης 
ερασενε 47.5.5. ογαθεογμηι Δεὀἑἠοέλεεαεο Κερίαθ βαναγίσαθ 
(ΜυπΊς 1810) νοὶ]. ἵν ΡΡ. 22---27. 

ΤῊΙ5 15 οπ6 οὗ {πε Μ88. ἴο ψῃϊ ἢ ἩοσβοΠοῚ δἰΐδομεα τηοβί 
᾿πηρογίαπος (5εε ᾿ἰἰδὶ οἵ εὐἀϊίοηβ, πο. 3 ἃῦρονθ). Α ΠυπΊΡΕΥ 
οὗ 115 τεδάϊ!ηρϑ 15 σιοίεα Ὀν Ππη. [1 Πᾶνε δαδεά οἴπεῦβ ψῃ]ο ἢ 
ὙΕΙΕ ΒΌΡΡΙΙΕα ἴο πη ὈΥ {Πμ6 σουγίεβυ οὗ {ῃε Πιγθοίου οὗ {ΠῈ 
Μυμηῖσῇ [ἸΌταγν. 566 αἷδο Ε. Νεϑίῖα βεροοί αἷς (ἰεἰολγέοζ 
(1893) Ρ. 35. 

ὀτ-ε οάεχ Ῥαϊαϊϊπιιβ.Ό6 11 8ΠῚ 0Π8016 ἴοὸ ἴζαςε {Π15 πηδημβοτρί. 
ΗοΕβΟΠΕ], 85 να πᾶνε 566, ιι564 1 οΥ Π15 βὐϊίίοη, απα ἢἰ5 
τεροσί οὗ 115 γεδάϊηρϑ 15 ἴΠ6 ΟἿΪΥ που πηδίϊοη {Πα 1 Πανε Ὀεθη 
ΔΌΪΕ ἴο 156. ἴῃ 1599, ΏΘη Π6 ντοΐε, ᾿ἴ ννὰβ 10 [ἴῃ6 ΠΌΔΙ 
αἱ Ἡειάθιρθεῦρ. [ἴΙἴ 15 ποῖ ἴῃ {πες {Ππ|νεγϑιίαῖϑ- ΒΙΘΠ ΟΊ ΠΕ Κ οὗ 
τῃαΐ ἴοννη δ {πΠῈ ργεϑβεηΐ {ΠΠ|6: ΠΟΙΓ 4065 1 Δρρεδῦ ἴο θῈ ὩΠΊΟηΡ 
{πε Ῥαϊδίηθ Μ88. ἴῃ ἴῃς Ν᾽ αίίσδη [ἸΌγαγν. 

ἐξεξ(οα. Κερ. 4092. Βιδ)οίβὲαιε Ναίϊοηδὶθ, Ῥαγβ". ὅδθς. χ 
(σοριέ εῃ 910), ρϑῖςῃ. 316 [0]]1. ὙΤΠῈ ἐδ σᾶς. 15 σοπίδι πεά 
ἴῃ [0]]. 240--316.Ὁ. Οἰηοηΐ {σΠΕΥ ἀσϑισημδΐαεβ (Π15 Μ8. ἃ5 
ΕῸΠΙΘΌΙ]. Ἀαρ. 229ο. Α {π]] σο]]δίίοη οὗ 115 γθδά!ηρθ Μ}}}} ὈῈ 
[ουπηα αἱ {πε επά οὗ νοὶ]. 1 οὗ [Πε Βεηβαϊοίης βἀϊοη οὗ 1839 
(Βεηεά.3. 

ἀετε(οά. Ἐερσ. 581. Βιδ)οίβδααα Ναίζομδὶα, Ῥαῦῖβ. ὅδ8ες. χὶ 
ΡΑτΥΟἢ. 256 (011. ΟΥ̓ {Π6 ἐδ σας. [Π15 Μ8. σοηίδι η5 (1 [0]]. 119--- 
139) ΟἿΪΥΚ ἃ ἐγαρτηβηΐ, σοηϑβιϑίηρ οὗ ρασγί οὗ {πε ΒΠ δηάᾶ {Π6 
ΨΠΟ]ΕῈ οὗ [Π6 οἰχίῃ Ῥοοῖκ. Οπιοηΐ δάα5 (ἢ6ς ἀεϑιρπδίοη 
ΟΟΙΡετί 418. 

ἐΞξε(οά. ερ. γός Α. ΒιΡ)Ποίβδαυα Ναίοηδὶθ, Ῥατγῖβ. 8466. χί. 
Ραῖσῃ. ΤῊϊΒ Μ5. Ἀρρεαῖβ ἔνίοςα ἴῃ Οπιοηΐβ [πάθχ; ΟἤΟςΘ, 
ΠΟΥΥΘΟΙΪΥ, 45 7ό5 Α, Ὀὰΐ 450 85 565 Α, ἃ ΠΕΠΊΡΕΥ (0 ὙΏ]ΟῊ 
{Ποῖα 15. ΠῸ ςοΥτοβροπαϊηρ εηίγν ἴῃ [Πη6 ἰοχί οὗ Οπηοης 5 νου, 

1 ἘῸΓγ [πε Μμ55. ἰπ τῆς ΒΙθ]] οἰ μὲς Ναίίομαϊα 5εε Η. Οπιοηὶ “ηοεγίαΐγε 

ΣΟΊ 7Ια176 οἷδε »1α)ι 5.715 ργέσς ὧδ ἰα ιῤίϊοίλόσμε Λίαΐίογαίε Ῥαγὶβ 1808. 

Τ παν δὰ {Πδὶ νυν ἢ1]6 1 μανε σοπβα!εα τηοβὶ οὗ [Π6 ΜμΜ585. οὔ ἴῃς ἵχίῃ ἴο {ΠῸ 

ΧΙ σεηΐ. ἴπ {Παΐ ΠΡγατυ, 1 μανα ποί μαά {{π|6 ἴο Ἔβχατηΐηα ΔΥ οἵ Ἰαΐθυ ἀαίε. 



] ΤΊ ΟΡ ΤΊΤΟΝ 

ΑΙβο, ἴῃς οἷ σας. ἄοεϑ ποΐ οὁσσιρυ [0]]. 4ο--8ο, 45 βίαϊεα ὈΓ 
Οπιοηΐ, Ῥαΐ [0]]. 1---75. ὙΠῈ Μβ8. μα5 θεθῆ τπ|ης.6 ΠΡ Έ ΠΥ 
Βαηα]6α Ὀγ {π6 Ρπάεσ. ΕῸ]. 75 επᾶϑβ γι {Π6 νψνογάβ δεικνύτω 
λόχους (ν] 12). 

ἸΞΟοά. Ἐδρ. 7γ99ς. ΒιΡΙΠοἰμβὸὲσαα Ναδίίοηδιθ, Ῥαῦῖβ' ὅ8ες, Χχὶϊ 
Ῥᾶύοῃ. ρεϊηΐϊ. 3905. [0]. ὙῆῈ κα σᾶς. οσσαρῖεθ [0]]. 1---ὃ7 Υ.Ψ 
Α Δ] σοἸ]]δίϊοη 15 βίνεη δ {πε επὰ οὗ Βεηεά.3 νοὶ. 1. 

Φ-:(οά. Κερ. ϑοο. Β10]. Ναί, Ῥδαγίβ. δες. χὶ ρδύοῆ. 310 10]], 
Ιη Οπιοηΐ ΠΌΤ ἵν 5ῃπουά 6 ΠΡΥῚ νι. ΤῈ 44 σαξζ., ΙΓ 15 
ΠοΙηρΡΙεΐθ, οσσαρ 65 [0]]. 1---ό4. 

Ζεεςοᾶ. ἕξερ. 8οι. ΒΡ]. Νδέ, Ῥαγβ. 5686. χ'' ΒΕ Β. ἢ 
Οοπίαϊη5 (Π6 “6 σαζι 10 [0]]. 95---732. Οπιοηΐ αἷ5ο ϑίγίεβ ἴἴ 
(οΟΙΡετί 974. ΤῊϊ5 15 ομε οὗ {πε Μ88. σοηβυϊεα Ὀγν Μοηί- 
ἔδπςοη. 

Ζεε οά. Κερ. 8ο2. ΒΙ10]. Ναῖί., Ῥαγῖβ. ὅ86ς. χὶ ρδγἊῃ. 300 [0]]. 
(οηίδ!η5 {6 εἶρ σας. ἴῃ [01]. 2--σὃ τύ. ΑἾβο βίγεαά (ορεσί 247. 
ΤΠ ννὰβ υ5ε4 ὃν Μοπίίδιςοηῃ. 

ξΞξεςζοά. Ἀδρ. 803. ΒΙΌ]. Ναὶ., Ῥδαυῖβ. 8866. σὶ ρβσῆῃ, 208 [0Ο]]. 
Οοπίδιηβ (ῃς ἐἷξ σάξ. 1ῃ [01]. 2--- 72. ΑἾβο ϑίγ)εα (ο]θετί 248 : 
564 Ὀγ Μοπίξδιοοη. 

ζΖξεοά. Ἐδρ. 804. ΒΙ1Ό]. Νιαῖ., Ῥαγίβ. ϑδδς; χὶ ρββΎομ. 608 [01]: 
Οοηίΐδ!η5 ΒΙΚ5 111-νῦνιν οὗ [ῃ6 42 σαζ. τῇ [0]]. 1---Ἰο4. [{ σης 
ἔγοπὶ (ΟΠ βίδ ΓΙ ΠΟΡΪ6. 

γεξε (οά. Ἀερ. 8ο5. ΒΙΡ]. Ναβαί., Ραῦῖβ. ὅ86ς. χὶ (415 σοάδχ τῆδης 
Μδηι6115 Ργασ ὈΥτΟΥ] ΔΏΠΟ ΙΟῸ4 αχαζδίιβ5 εϑι: ΡῬάΆτΟἢ. 236 [0]].: 
15 4150 βίγ!ϑά Κδρ. 2351. ΤῊε ἐἷσ σᾶς. 15 σοῃίδι θα ἴῃ [0]]. 1---ότ. 
ΤΠΕ Μ8. σαπης ΠΌμη ΟΠΙΟ5. 

μ-- (οά. ερ. 8ο6. ΒΙ10]. Ναῖ., Ραιῖβ. 5866. χίϊ ρδυύοῃ. 321 10]]. 
Ρεϊηι. ΑἸβο ϑίγιεά Ησυται-δρ. τδ1ι9ς9. Ἴη6 ἐδ ϑᾶξ. 15 
ςοηίδ!ηθα 1η [0]]. 1τ---48. [7584 Ὀγν Μοπίίδμςοοηῃ. 

ὁ οα. Ἔερ. 8ογ. Β1ΡῚ. Ναῖ, ῬατβΒ. ϑ8δῦ, χὶ βΡΈΓΟ 
ΑΙ5ο ϑἰγὶεαά ΕὈηίθΡΌ]. Κδρ. 2354. [τ σοηίδιηβ ἃ ἔταρτηθηΐ ἔΤῸΠῚ 
[Πε επὰ οἵ ΒΚ νὶ (1η [0]]. :--- τ.). 

2Ξεζοᾶ. ΕδρΡ. 812. ΒΙΡ]. Ναΐ., Ῥδγιβ. -ϑ8ες, σἱ Ῥβῦοῖ 540 ΝΠ" 
αἶϑο βίν]θα (ο]ροτὶ 3955. [{ σοπίδιηβ {Π6 εἶσ σας. 1ῃ [0]]. τοόν..-- 
249. [ἴΐ νναὰβ ϑεᾶ ὃν Μοπίίζαιςοη. 

φΞε- οὐ. Εδρ. 813. Β10]. Ναῖ., Ῥατ5; δὲς. χὶ βδίδῃ. 5 θ᾿ 
Αἶ5ο ϑἰγιεα Μαζαγη- κθρ. 1973. [{ σοῃΐίδ!ηβ 1ῃ [0]]. 223---244 
[Π6 ἢτϑί γε θοο5 οὗ ἴΠ6 ἐδ δας. : ἴῃη8. εηᾶ οὗ Ῥοοκ 1ἱ δῃὰ τῆς 
Ῥεριηηῖηρ οὗ ῬΟΟΚ Π| ἴὲ πε ]αῖϊθεαά. ΟΥ̓ ῬοΟΚ νὶ οηἱϊγ ἃ 
{ταρτηθηΐ ΥαπΊαῖη8. ΤῊ5 ΠηΔΠβοσρὶ ννὰ8 5ε4 ὃν Μοηί- 
ἔδαςοη. 

γεεσοά. Εερ. 1024. ΒΙ10]. Ναῖ., Ρασῖβ. 8466. χὶϊ ραυςῆ. 204 [0}}.: 
4150 βίγ!βα (ο]ρεσί 3961. [11 σοῃΐδ!ηβ {Π6 εἶδ δας. τὴ [0]]. 2---τοϑγ.: 
1 ννὰ5 υϑεα Ὀν Μοῃιίδμπςοῃ. 
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δεεσοά. Εδρ. 1181. ΒΡ]. Ναῖ., Ραγῖβ. ὅΔ86ς. χὶ!--Χ]} (σΟρὶέ Ρδγ 
ΝΊςΟ]45), Ρδύςῃ. 228 [0]]. : αἶβο βίγιεα Τυςπει- υΐεβηθ- ερ. 
2350. (οηίδ!ηβ {Π6 46 σας. ἴῃ [0]]. 50---τόο. 

Ζεξξοοα. (ΟΟἱϑ:πίϑηυβ 61. Β10]. Ναϊ., Ῥαγίβ, ὅ8ες. χί δίς. 
310 [0]].: σοηΐαφίηϑ [6 εἷξ σας. 1ῃ [0]]. 1--Ἴ 31 Γ᾿ 

π ΞιΘδα. ΟΟΙΞΙΙπιδητ5 245. ΒΡ]. Ναὶ, Ῥασιβ. ὅδες, χὶ ρΡδζςῆ. 
218 [0]]. : σοπίδ]η5 ἴῃ [0]]. 1---π6 {Π6 ἐδ σᾶς. νἸἢ [Π6 ῬαρΊ πηρ5 
οὗ [ῃε θΟΟΚΒ πλα]αἰεά. 

4“ὕΞ-- (οά. (ΟἸ5]1Παηιι5 246. ΒΙΡ]. Ναῖ., Ῥδγῖβ. ὅ86ς. χ ρδΊςῇ. 
275 [ΟἹ]. ( σορ!έ ρδᾶὺ 16 πηοίηε [βϑῃ): Ἴοηΐδίηβ (6 τ δας. ἴῃ 
[0]]. 1--79. 

χΞ Γοάεχ Ῥαβϑβίομειβ. 
ΤΠῈ πηδηϊβοσιρί Ὀγθακβ οὔ αἱ Μοηΐῇ 379.ΑᾺ τι (ΒΚ ἢ 7): 

ἃ [α}] ςο]]αίίοη οὗ {πῈ6 ρατί {παΐ 15 ργεβενεά τηδὺ θὲ ἔοιπά ἴῃ 
Βεηβά.3 νοὶ. 1. 

γΞξεῦοά. ΟΟΙ]ΕρῚ Οογροῦῖβ ΟΠ τιβί Οχοη.: ἴῃ Ο.Ο.Ο, Οχίογά. ὅ48ες. 
"τ τ. 140 [01]. Οοχε (αίαίορμς εοαζειηι 77.5.5, 271 (ολίορ ΙΣ 

μέϊοφιεε ΟΧΌ171. ΡΆΥ5 2 Ρ. 5. ἢ. 21. 
ΤῊΙ5 Μ8. ννὰ5 υ5εα Ὀν ὅν; ΠΟ, Ποννενευ, 4οε5 ηοΐ ΒΡΕΟΙΕΥ 

1 ν πᾶπηε ἴῃ τεοογάϊηρ Π15 τεδάϊηρϑ. 1 ον ἃ {π|] σο]]δίιοη οὗ 
1 ἴο τὴν ἔτεπά Μτ ψιησεηΐ Βεηβοη. ΕῸΥ {Π6 ΠΊΔΥΡῚΠΔ] γε ηΡ5 
ἴῃ [Π15 Μ8., ὑν ΒΙ ἢ ἀγα ΠυΠΊΘΥοι5, 1 Πᾶνα 564 [Π6 5υπηθο0] γ΄. 

25ΞΞ-Ὁοά. Νονὶ (οΙ]]ερι Οχοη.: ἴῃ Ναν ΟΟ]]ερε, Οχίοσγά. ὅ8ες. χὶὶ 
ΟΝ. 160 [0]. (οΟχο ψὅζ σω7ζα' ῬΡᾶῖβθ 1 Ῥ. 23 ὯοΟ. 79. 
ΘΑν}]6 υ564 [Π15 Μ8. 450: ΠΥ Θο]]δίοη οὗ ’ἴ 15 ὉνῪ ΜὺΥ Νν. 
Βεηβοη. 

Βεγῖ-- (οἄθχ Βεγο!ηθηβὶϑ: ἴῃ τΠ6 ΚΟπιρΊοπα. ΒΙΒΠοίΠΈκ, Βου]η. 
1 15 οσοᾶ. 354 Ηδπι.: 566 Ρ. 232, πο. 403 οἵ {μ6 (αέαίορπ- 
ΚΜ εγφεοζοΐγιζδς (Βεγ]η 1897). ὅ86ς. ΧΙ ρδύοῇῃ. [0]]1. 274. Α 
ααδίαθγηϊο 15 ΤΠ 551ηὉ ΔΕ [0]. 8. ὙΠ (6 δας. ΟσσιΡΙ65 0]. Υ 
ἴο 11ὃ ν. 

Ι Πᾶνε δϑοογία θα της τεαάϊηρϑ οὗ 50ΠῚ6 30 ραβϑαρῈ5 ἴῃ 
1Π15 Μ8. 

Ἐγαγιετ- (οάοχ Εταηοϊβοαημβ. [{ ῬεΪοηρεα ἰοὸ ΕἼΔΠΟΙΒ 1, Κιηρ οὗ 
ΕΥ̓ΔΠςΘ, ἀπα ννὰ5 ᾿ι5ε4 Ὀγν Ετοηίο [υσάρδιι5, ΠΟ ϑίν]εα τ ΕῪ. 
Ι πᾶνε ποῖ θθθὴ 40]6 ἴο ἴγαςδ [{. 

Τἤἥτιγτ: Ποάεχ Ἡδητοίαηι5. [Ι{ Ῥεϊοησεά το Ἠξητν [1], Κιηρ οὗ 
Ετδῆςθ, δηα ννὰ5 υϑε Ὀν ΕΥ͵οηΐο, ννῆο βίγν]εα τὸ Η. Ῥγεβϑϑηΐ 
Ὑ ΠΟΥ αθοι 5 ΠΏ ΚΠΟν. 

2αγρ-- (οάεχ Μαγριιηῖ:. ΤῊ15 Ὀε]οηρεα ἴο Μαχίπηιβ ΜδΥρΊ 15, 
ὈΙΒῆοΡρ οὗ Ονίμεγα, ῆὴο σογγαϑροηάθά ἢ ὅϑδ6ν}6. δε 
ῬΟΘ5655 ΟΠ]Υ Οὴς6 ΟΥ̓ ἴννο οὗἉ 115 τθδάϊηρϑβ, ΙΓ 4γ6 ρσίνθη ἴῃ [Π6 
Θδυῖν δα! 0η5. 

Οἤἴοτε Οοάοχ ΟἸιναῦ. ἘΕτοηΐο, νῆο υ564 {15 Μ8., ἀηα 5ιγ]εά τὰ Ο, 
τείδυϑ ἴο ἴτ 85 “ΠΠΘ γα δ 6 ΠΟΡῚ Π1551Π}1 νἹΓἹ ΕΥ. ΟἸΙνασ!.ἡ Ργοϑοηΐ 
ΠΟΥ οι 5 ἀπ Κηοννη. 



Π| ΤΥΤΚΟΡΟΤΊΙΟΝ 

,5271- Ὁοάδχ 51:ηδ τς ὰ5 : ἢ [Π6 ΠΡτατν οὗ {Π6 τηοηδϑβίεσν οἡ Μί ϑ1πη8]. 
(ατγάϊπαυβεη (αζαΐ. σοσζειέγε ργασεογέηε «5172 1ςογηε7: (Οχίογά 
1886) πο. 375. ὅ8ε6ς. ΙΧ (1[ 15 ἀαίεα 893 Α.}.}) ΡΑΥΟἢ. 

Ιοννε τὴν Κπον]εάρε οἵ {πε τεδάϊηρβ οὗ [15 Μ8. ἴο ἴῃς Κιηά- 
655 οἵ ΑΥΟΠΌΙΒΠΟΡ ΡοΥρΡἢ τ Ο5. 

ΤὭογο αἵ δενεζαὶ οἵμε Μ55. οὗ {π6 2.5. 555 τὲ 

ΕἸοζθηςαὶ, Βοπηαξ, Νεπίςοε", απὰ ΨΜιίεηπδα΄ ννῃϊοἢ 56 Ὲ πὴ 

ἴο ΡῈ οἵ ἱπηρογτίδησε. [1 τερστεῖ {Πδὲ 1 πᾶνε θεεὴ πηδῦ0]6 

ἴο τῇαβκε ϑαιἰϑίδαοζογν αὐγαηρσεγηθηΐῖβ ἰοῦ δῃ Ἐχϑπηπϑίίοη 

οἵ {Πεῖγ γεϑαϊηρϑ. 

Οντηρσ, πὸ ἀουρί, το {π6 ρορυϊαγιίν οὗ {πε οἷ σᾶς. 

δη4 {πες σοηδεαιαηΐ πη] ΠΡ] σατίοη οἵ σορίθβ, {Π6 [1π65 

οἵ ἀεπηαγοδίίοη Ὀείνεεη {16 Μ55. ᾶῖε ποῖ 50 οἰδαγὶν 

τηλγκΚεα 845 ἴῃ {ΠῈ σα8ε οἱ βοπΊε οἴπεῦ δυΐμογβ. Βαΐξ {πε 

[Ὁ] ον ηρ σγοιρ5 β5εεπ ἴο 6 αἀἸβιησι 5Π8 0165, ΤΠ αν 8Γα, 

ἴῃ ογάεγ οἵ Ἔεχςει]θηςθ, 85 [ο]]ονν5: 

ατοὰρ 1 σοηΐδ!Π5 ὦ, Κ, 2. 

2 τ ὦ, 4,, 6, Ζ, ἘΞ 2 ὃ, ᾧ, 5. 2. ΒΣ. ΖΕ ᾽ 

Ἵν» Φ » ὅ. 1, 7), τῦ, 7. 

ΡΟΣ 5 Ω, 772, 72, 4, 2, δεγέ, ἤγαιε, τηαηρ,, οἶζυ, 

5771. 

[ἢ ΘΊΟῸΡ 1, α 15 Ῥεζίεγ ἴδῃ 7, οὐὔ 2, ἀπα 566επΠ15 ἴο τὴς 

ἴο θὲ {πε Ρεϑί βίηρ!ε Μ58. οὔ {πε ἐξ δας. 

1 566 Βαπάϊη᾽β (αίαϊορια οὗ {ΠῸ 1 αυγθηξίαη ΓΑἸΌΥΑΓΥΙ ΡΡ. 251, 458, 505. 

ΤΠ πιοβί ἱπηρογίαπί Μ5. ξβϑῖὴβ ἴο ὈῈ {Ππαΐ πιμπηθεγθα ρ]αΐειιβ Γ1 οοά. 9 

(πο. 25). 

2. ὙἼΠεΥδ γα ἴουγ Μ55. οὗ γϑϊαἰίνε]ν θαυ]ν ἀαΐα (χὶ σθηΐαγν) 'π {ΠῸ Ν᾽ αἰΐσδῃ 

ΤΑΌΓΔΙΥ : νἱΖ. Ναίϊο. Ῥαϊαί. συ. 1.5, 72, 553, 56ὴ0ο. ΤῈδ ἢιβί οὗ ἴπεθα ἴ5 

ῬΘΓΠΑΡ5 {Π6 τηοβί ᾿πηρογίδηϊ, ἃ5 ἰΐ 566 15 {Παΐ {Π6 ἑεχί οἵ [ῃς δὐζζίο φγίρεεῤε ἴ5 

ἀεηνεα ἴοτὰ [15 Μ8. ΕῸΓΥ {Π|5 Ἰπ!ουπιαίϊίοη 1 δηὶ ἱπάθιβα το Ἐδίμ συ ἘΠγ]6. 

3. Τῇ {Π6 ΤΑ γατν οἵ ὅδη Μᾷατγοο {Πδϑῖα γα ἴἤγθε Μ55. (1ο5, τοῦ, τοϑ). 

4. Τὴ [Π6 ἵΚαἴβευ!. ππα Κη! ρΊοης ΒΙ ΟΊ Ποὶς ἔμθσα ἄτα ἴῆγες ἔα τ]ν οἱ 

(Ἢ ΖΙεπλ] ἢ 4116} μ55. οἵ {πε υἱέ σαξ. : νὶζ. ΤῊΘΟΪ. συ. ὅ4, 11τ, 148. ΤῊΘ Ἰαβὲ 

15 ἱπηροετίεοί. 566 Νεββε]᾽ 5 (δίδ]οσιιθ 1 102, 226: 1 τηθεοῖιβ (ογηηεγζαγῖ 

ἐδ διό. Οαέεαγεέα Κϊργαοθογιεγιδῖ 11 787. 

δ ἘῸΓ ἃ ΠΙΠ]ΟΥ αἰβοιβϑίοη οἵ (ῃ6 μ55. οἵ (Π6 αἷξ σας. 566 δὴ ἁυίϊοϊβ ἴῃ [Π6 

.“7ομγπαὶ οΥ 7 λεοίορίεαὶ δἐμαῖϊές, ΤΥ τοοῦ, ΡΡ. 575--- 590. 
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ΠΏ ΘΊΟΙῚΡ 2 ἴπεῦε ἰ5. ἃ οἷοβε αἰδπηϊν Ὀεΐννβεη ὁ δπηά 
ἄἀεγιγ. ΑἾἶβθο θεΐννεθη ἅ, 2 ΖΦ. ἴῃ ἃ ἴμεῦε αἴξ εἰεπηεηΐβ ἴῃ 

ΠΟΙ ΠΊΟἢ υν] ἢ ΘΥΊΟᾺΡ 4. 

Ιῃ Ρ,ΥΟῸΡ 3 ἴπεῦα 5. ἃ ποϊεννογίῃν Ππαύπγοην Ὀεΐνεθη 

[15 σοιπροηεηΐ Μ88.,50 ἰπαΐ ἴῃ [Π15 σγοιρ ἴπεγε 15 σγεαΐου 

πηϊογγηϊν οἵ τεδάϊησ ἔπδη ἢ οἵ Ποῦ σγοσρβ. ΤΠῸ γαϑα!η 95, 

Βοννενεῦ, αὔε ἰηΐοσίοσ, απα ποῖ ϑεϊάοιη Ῥεαῦ ἰγασεβ οὗ 

ἰητογροϊδίϊοη. 

Ιῃ ῬΙΟῸΡ 4, α, Ψ, ὁεγέ, ἀῃὰ οἴγι, αν εἰεπιεπίβ. Ιη 

σοΟΓηΠΊΟη ΜΠ σγοὰρ 3. [}ἢ ΘΊΟῸΡ 4 ννὲ πΊαν 8150 ρίδοβ 

ἴῃς πηαρίηαὶ γτεδαάϊηρϑ οἵ γ (77), νυ νυν! ἢ {Π6 γεϑαάϊηρϑ 

οὗ {πε νυἱραίε ἐεχέ (Μοπίζαισοπ᾽ 5 δα Π10Π}) οἴζεη ἀργαα. 

ἴπ ἃ ΠυΌΓΩΌΕΙ οὗ οα565, ΦΥΟΙΡΒ 1, 2, 3 δ:Ὲ σοιηδίπεα 

τοσείμεῦ ἀσαίϊηβέ 4: δηα ἴῃ ϑιιοῇ σα565 {Π6 γεδαϊηρ οἵ {Πα 

ῆγαεθ ούοιρθ 15. ἀ5884}}ν ργείθγα ] 68. ὍὙΠεῈ σοπηθίηδίίοη 

οὗ {πε σύοιιρβ8 2, 3 5665 ἴο ργεβδεηΐ ᾿είίεγ γαδάϊηρϑ Πδη 

τῃδΐ οἵ σγύοιρϑδ 1, 4, ἴῃ {πε ποῖ νεῦν γε θη σα565 ΠΕ ΓΕ 

ἴΠ656 γεβρεοίίνα σοπη !] ΠϑίοΠ 5. ΟΟΟΕΓ. 

ΤΠἼΕ γοδάϊηρϑ οὗ ἔπε Μμ88. οἵ σύοιρ 3 δε οἴϊζεῃ, ἃ5 ἢδ5 

Ῥεθη ϑαϊά, ἰάθηΐίςαὶ. [Ι{ ϑθοιηβα ἀδϑίγαθ]α ἴο ἢᾶνε ἃ 

ΒΥ ΠΡοΪ ἴο τεργεβεηΐ {πῸὶ σοηϑεηϑβιβ οὗ ἴΠπ6856 Μ585.: δηᾶ 

πη {Π|5 εὐϊξίοη {ΠῈ βυγῖθο] δἀορίςεα 15 Οἱ (ἔπ »', {π6 ἢτϑί 

ΜΒ. ἰη {Π|5 σγοι!ρ). δ: ΠΉΠαγ]ν ἴῃ ΡΥΟῸΡ 4, ΠΕ 5υπροὶ ὦ 

15 564 ἴο ἀδηοίε ἔπε σοηβϑηϑιιβ οὗ {πε Μ895. δ, 7722, 71, 1, 2), 

ΠΟ ἢ οἴζεη σίνε [ἀδηίίςαὶ τεδαϊηρθ. Α5. 1ὴ ρζγενίοιιβ 

νοϊαπη65 οἵ [ῃϊ5 ϑεῦίθϑ, δῇ αϑίεγιϑὶς 15 υϑεα ἴο ἀξποίς {ΠῈ 

τοί Πμαπα οὗ α Μ8., ἔς ἤσιιγε 1 ἴο ἀεποίε {πε σογγεοΐου 5 

πσδ ἐρὶ Ὁ, γ᾽. ἘἘογ σομνεηίΐίεησα [ἢ τεδάϊπρθ οὗ 

Μοπέείαιισοη᾽5 εὐϊίίοη οὗ 1718 πᾶνε θεδη οἰϊεὰ δ5 [γμζσ. 

11. ΟΕΟἰξαίζίοηϑ τοπὶ {Π6 αἷ4 σας. ἴΏ Ἰαΐοῦ νυγιοΎϑ. 

ΤΠε [ΟἸ]]οννίησ νυγιτεβ σαοΐθ ραϑϑασαβ [τῸΠΊ {πε οἷσ 

“αεοζαοίο : 

“ποι. --, Αποηγπηι5 ϑουρίου Ψιίαε 5. ΟΠγυβοβίομηι (]αΐθυ {Πδη 
950 Α.}.): 566 ϑδν:]θ 5 δἀϊίίοη ν}1] Ρ. 2990. ὍΤῃα ρδϑϑᾶρα 
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ααοίεά 15 ἔτοπ ΑΠΙΠιι584᾽5 ΡΡΕ8] ἴο Ποὺ 5οῆ. [{ ῬερΊη8 καθίσασα 
πλησίον (1 2) ἀῃηὰ εη45 ψΨΠῊ εὐδοκιμήσεως ἐξ ἴσης ἐμοί. 

Οεογρ. -- (βορὰ ΑἸθχαηάσηιβ (σενεηῖῃ σεηΐυγυ) : ὅν} 6. νὴ] 
Ῥ- τθγ. ὙΠῸ Ρᾶϑβαβε αυοίεά ῬερΊη5 καθίσασα πλησίον ( 2}, 
85 ἅῦονε, δ! 6δηα5 οὗτος ὁ δεσμὸς κατεχέτω σε πρὸς ἡμᾶς. ΤῊΪ5 
οἰζατ]Οη 15 οὗἉ 1116 νϑ]Ὲ ΤΟΥ ΟΥ̓ 4] Ραγροβαβ, θεϊηρ τηοτα οὗ 
{Π6 παΐαγα οὗ ἃ ρΡαύδρῆγαβα. 

δμἱααεὶ παοίεβ ἔνγο ΡΑβϑαρῈ5 ΠΙΌΠῚ [Π6 Ἂἷδ σᾶς, νυ ἢ Πα Ἐπ] ΡΟ 165 
τορεῖμεΥ ἴῃ Οὴ6 ἸΙοηρ αποίδιοη, ν]Ζ.: ( η 1 16 ἐννόησον οὖν 
ὁποῖόν τινα κιτ.λ. αῃὰ (2) νὶ 4 ποικίλον αὐτὸν εἶναι δεῖ κιτ.λ. 

.5.}),772. --- ϑυτηθοῃ Μείδρῃγαβίαϑβ (τεπτ πὶ ςεπία τυ): ΘΑ ν116 νη]. Ρ. 376. 
ΤΕ ρΡάβϑϑαρα οἰτεα ΒερΊη5 ἐ ἐπεὶ γὰρ ἤσθετο (οἵ ΔηΓΠ 58) 1 2, ἀπά 
εη45 εὐδοκιμήσεως ἐξ ἴσης ἐμοί. 

111. Αποιῖοπί ἐγαηϑ᾽ίίοηβ οὗ {ες ὧ6 σαςοζαοίζο. 

(4) ϑυτίδο. 

Τῆς [ο]]οννίηρ ϑυγίας Μ55. ἴπ {π6ὶ Βι 5 ΜαβειπΠΊ 

ςοηίΐδίη νεγβϑίοηβ οἵ ρογίϊοηβ οὗ {ΠῸ οἷς σας. 1 ἤαᾶνε σίνε 

{πε τείεγεησαϑ Ὀν {πε πιιπγχεγαίίοη οἵ Μοπίίδιςοηῃ. 

1. ΑΔά. 14,612--0 δία]. 753. 1. 6. 8866. νἱ ΟΥ ν]. (οπίδιηβ [86 
ἢτϑί ῬΟΟΚ, νυ] ἢ ῬΕΡΊη5 οἡ [0]. 53 ν. οἵ ἴῃς μΜ8. (Μοηΐῇ 3624 1 
ΤΟ 5. ΒΥ 2ὴ- 

2... Δάά. 14,612ΞΞ 8.81. 753, τ. ΚὶἪ ὅβδες. υἱ Ὁ ΠΞΠὋὋ θα. 
αἸβεοπίϊηποιβ οχίγαςίβ ΤῸΠῚ ὈΟΟΚ 111, θΕΡΊΠηΙηΡ Οἡ [0]. 73 ν. 
(Μοπίξ 382 Ὁ 13 ἴο 394 Εἰ 1). 

3. Αἀά. 17,173 (δίδ)]. 762. τι8. ὅ8ες. νἱῖ (“αἰ ναί). (Οοηΐδιη5 
Δ Ἔχίγαςξ ΤῸΠῇ ὈΟΟΚ 11], ῬΕΡΊΠΠΙΩΡ ΟἹ [0]. 145 ν. (Μοπίξ. 300 Ὰ 2 
ἴω, 300 Ὁ 1]: 

4. Αἀά. 17,191 - (αἴα]. 864. 3ο. Ὁ. ὅδ8ες. ἰχ--χ. Α ραὶπτηρβεαβί: 
ςοπίδ! 5 ΟἹ [0]. 43 ν. 544. 8η εχίγαςϊ ΠΠῸΠῚ ὈΟΟΚ ἵν (Μοηίῇ. 403 Ὁ ς 
ἴο 404 Α 1). 

5. Ααἀά. 17,193-Ξ- (δίδὶ. 861. 13,14. ὅ888ε. ἴχ (1 15 ἀδιεα 874 Ἀ.}).. 
Οοηΐδιηβ ΟἹ [0]. ς ν. 544., 8η εχίγαοί ΠΌΠπι ὈΟΟΚ νὶ (Μοητῇ. 
430 Β 8 ἴο 430 Ὁ 4). 

6. Αἀά. 18,817-Ξ (δία). ϑ8ο1. 3. θ. ὅ86ς. ἴχ. (οηίδίηβ 8ῃ δχίζασξ 
ἔτοπὴ ὈΟΟΚ νὶ, Ῥεριπηηρ ΟἹ [0]. 71 τ. (Μοηιῇ 434 Ο 1 ἴο 

434 10 4). 

τ ριω. Ἰωάννης, ᾿Αντιοχεύς : ΟαἰΞξίοτα᾽ 5. .ϑκζαας νο]. ἱ Ρ. 1787. ΝεῖῖθοΥ 

{Π6 βουγος οἵ ἴΠ656 ἴνγο ραββασεβ ποὺ ἴΠ6 ίαοϊ παὶ ἴθ αὐ ἵἴννο δηὰ ποΐ 

ΤΉΘΥΘΪΥ ΟἿΘ 566 Π15 ἴο Ὀ6 γτεοορσηϊζεα Ὀγ Οαἰβίογτα οὐ ὉῪ Βεγημαγάνυ, ἴπε ομϊθξ 

τεοεπί εἀϊΐοῦβ οὗ ϑυϊάαβ. ὙὍΠα ἰοχὶ οὗ [Π8 οἰϊαϊοηβ ργθβθηΐβ δῃ ᾿πιθυθβιϊησ' 

ΡΙΟΡΊΘπῚ, ἴου {Π6 ἀἰβοιιββίοη οὗ ψνῃ]ο ἢ 568 7ομγηαί οὐ Τἀεοὶ. ϑέμαάζες (ἐ. ε.). 



ΤΥΤΡΟΡ ΟΟΤΊΟΝ Ϊν 

πὰ τη διιΞξε αίαϊ. 813. τό (2). ϑὅϑδες. χ' ὉὉοηΐδῖης δὴ 
εχίγασὶ τῸΠπιὶ ὈΟΟΚ νἱ, ῬερΊπηΙηρΡ ΟἹ [0]. 11. (Μοηίῇ 428 Β 

7 544.). 
σ᾽ τοτὸν- 5860. ν᾽. Οπ᾽ [0]. 1311. ἸΠΕΙΕ 15 ἃ αὐοίϊδέοι 

ἔτοπη ἴῃς οἷ σας. ἴῃ ἃ ἰγεαῖῖβε ὈγῪ ῬἢΠ]Οχαποβ οἵ ΗΙΕΓΆΡΟΙ5 
(Μοηΐξ 394 Β 4 544ᾳ.). ΑἸβο, οἱ [0]. 139 ν. (πὶ [ῃ6 584Π|6 
{τε 8.156) να ανε Μοηῖίῇ. 376 Α 9 566. 

9. Αἀά. 14.612. (Οοπίδϊηβ {πΠῸ6ὶ ἢγϑί οἰϊαίίοη ὑπάθυ 8 (ἢ οπα 
γνΈΓΌ4] ἀἸβεσγεηςε). 

ΑΙΙ τῆν Κπονεάρσε οἵ {πε8ε6ὲ ϑυγίας Μ55. 15 ἀεγίνεά 

ἔγογὴ ἰηξογπηαίίοη ὑνῃϊοῇ Μτ ἘἙ. ΝΥ. Βτοοκβ νναὰβ Κιπα 

ΕΠΟΙΡῊ ἴο [πγηϊϑῆῃ. Ηξε νυτίζεβ ἴο {πε εἤξοϊ {παῖ {μας 

ϑυγίας ἴθ ἃ νεῦν ἰοοϑε ἰγαηϑίαίςίοη ἱπ {Π686 ραβϑαᾶσεβ 

ἔγογη {πε ατεεῖ, 50 {παΐ ἴο πῆᾶκε ἃ Ἴοογῃηρίεἴε Το] ]δίίοη 

νοι] «πιοιηΐ ἴο σοργίηρ οὐδ ἴπΠ6 ψῃοϊθ. Ηδ ἢ85, 

Βοννενεσ, ργον! ἀβα πα ἢ {πε οἢ εἴ νατίδίοηβ, βρεοῖα ! ν 
ἴπ ἔῃοβα ραββϑασεβϑ ννῆεγε νϑίοιιβ γεδαάϊηρϑ δῦ ποίβα ὃν 

1ῃ6 εαϊίοῖς οἵ (ῃγυβοβίοη. Νόοῆς οἵ {με τεδαϊηρβ 

βυσρερίεα Ὀν ἰῃε ϑγυγίας νείβίοη ϑξεεπβ ίο δε οἵ 

ἱπηροτγίβηςε". 

(ὁ) Τιατίη. 

Α Ιαῦρε πυγπῆρεῦ οὗ 1 αἰΐη ἰγαηϑίδίοηβ οὗ [Πε αἂἷς σας. 

Πα5 θεεπ ριθ] 15 ῃε4. Βαΐ [ῃῈ οηἱν ομα ΠΟ σδη ἴῆγονν 
ρμὲ οα πε οτίρίπαὶ ατεεῖκ ἰαχί 5 ἴπΠ6 σεζης 771167- 
2γείαΐϊο", ἴο νυνὶ ἢ τείεγεηποα μα5 Ὀθεη πηϑάς ἴῃ οοη- 

πεχίοη ἢ Βεηρε]5 εὐϊίοη οἵ {π6 ἰγεαίίβαε. 715 

δῃοίεηξ νεγϑίοη νγὰβ Κποῃ ἴο Βεηρεὶ ἴπ δῇ εαϊζίοῃ 

ΡΟ ΘΠεα βοοη αἴξεγ {πε ἀϊβοονεγν οὗ ρῥγίπίίηρ: ΠεΙ[ΠΕῈΓ 

ἴῃς Ρίασε ποῦ ἀδΐε δα ψῃϊοῃ ἰἰ ἀρρθαγεα 15 πχεηςοηθα 

1 Νο Αταθῖς οὐ  Απηθηΐδῃ γεβίοη 15 ΚΠΟῚ ἴο τη6. ΤῊῈ ΑΥ̓ΔΌΪΟ 

νεγβίοηϑ ὑγουἹα ῬγΟΡΑΌΙΥ σοπια ἔγοπὶ Π6 ϑυυίας οὐ ἴπΠ6 (ορίϊο, ἀπά ἴἢπ5 θῈ 

σοτηραγαίίνεϊν ἰαΐθ. ΕἸΗϊορῖς νϑυβίοηβ αἷδὸ (1 Δην δχὶβί) νγουἹὰ αἰ πηοβί 

σογίδί ΠΥ θὲ 45 Ἰαΐε 5 ἴῃη6 Ἂβίἢ οὐ τότ σεηΐαγυ, 85. 1 Ἰδαση Πποπη ΠῪ Α. 

Οον]εν οὗ ἴπΠ6 Βοά]είαη Τἰργαῖγ. Ἐὸτ (ορίϊο πα 5] νοηῖο νευβίοηβ 5668 

Βαγάξπμενετσ οὗ. εἴΐ. Ρ. 328 544. 

5 Τί δυΐπου 15 σεῆεγα!]ν Δ] Δ εα ἴο 45 ϑεζς 1711679765. 



ἵνι ΤΝΤΔΟΡ σΤΊΙΟΛΝ 

οὐ {ες {{π]|6-ρᾶσαὲ. [{ πᾶν Ὀὲ ορϑβεζνεα {δὲ 1 οπΊ]εῦ 
5Ρ64Κ5 οἵ [γε βεραγαΐε νεύβίοῃϑβ “2716 Ω71711 εὐ ἐοοῖ γιοίζέα: 

8Π4 ροβϑβίθὶν Βεηρεὶβ σορυ Ὀεϊοησεα ἴο οπε οὗ {ῃεβε 

εὐϊ!!οη5. [|π 1504 πε σεζρ 2γι{47 27 ἠαίϊο ννὰ5 ΡῈ Π5η64 

αἱ Βαϑ]6, θα νι ναγίοιι5 αἰτεγαϊίίοηϑ. ᾿ἀποίμευ βδαϊίοη 

ΔΡΡΕΘδγεὰ ἴῃ 1524 αἵ Ῥαγίβ αῤρμα εΐγη7)2. (Ὑ701)207,.524772. 

ΤΠς ναῖπε οἱ [15 νεύβϑίοῃ Ὀν {πε σεις 77ι1672765 15 

σΟΠΒ1 4αΥα 16. Ηἰ5 τΙἀθητν Πα5 ποΐ νεῖ εξ τηϑάε ουΐ: 

τῆϑην ΠοΙὰ {παΐ μα νγὰβ Απίδηιϑ ἴῃς [)εδοοη, οὗ (εἰεάδ, 

ννμο ἀείεπαεα Ρεϊαρίδηΐβπ : 566 [εγογης, 22. 143 2. 

δ 7γ. ΒΙΒΙΙΟΘΒΑΡΗΥ. 

Τῆς [ο]]ονίησ Ῥοοκβ πᾶν Ὀὲ ἰοιπα ποῖα! ἔογ 

τείεγεηςαε. ὍΤῆεν ἅτα αὐγαησεα δοςοσγάϊησ ἴο {Π6 βιι]εοΐ5 

οἵ {πε νϑτίοιιβ βεοίίοῃβ οἵ {πε :πἰγοάποίίοη,. 

Ι. Οη ΟΠ τυϑβοβίομβ [16 Δη4 ννουκβ. 

Βδγάθημεννεσ, Μαΐγοϊορτε, ΡΡ. 283--- 307. 

ΒΔ. Εο], «Αιεΐογιγιες ἐϊζόγαΐγες εὐγέϊΖζεγιγιεςσ . ἴα 7126} αζ76 
Φγεεσίέε, 1807. 

οτοίζογιαγν οΥ Ολγέδανι δέοσγαῤάν, νοὶ. 1, ατί. οῃ ΟΠ γυβοβίοχη. 

ΕΑΡτΙοΙ5- Η41|65, 5264. (σ7., νῈ] ΡΡ. 454---583. 

Ηδιςκ- Ηεύζορ, Δα - Εγιςνγαἰοῤάααϊζο, τν 1ΟἹ---Ἴ11, 1δὅ98, ἀτί. ὈῪ 
ἘΣ. Ργδαβοἤεη. 

Μοπίξαποοῃ, εαἀϊτίοη οἵ ΟΠτγυϑβοϑβίοπι, 1718--- 1738, ΓἰΓΟΘΈΟΕΙΟΏ5, 
Δα παἸς65 (1 νοὶ]. χ111). 

ΤΙ]επηοηΐ, 77έριοῖγες 2.0147 567017 ἃ ΣΙ ΠἼδίοῖγε Εἰ εείόςΣα  Σφηε6, 
νο!]. χὶ. 

2. Οη ΟΒτγυϑβοβίοπη᾽β ἀοοίτη6. 

ΒαιΒΌΙ, ΤΕ Ἴμαάος αἰ λίείοίγε οὐ δ ἐλέοίορίο ῥοσίζένε, 218 ςέτϊα, 
Ῥαγῖβ, φος. 

Βυιρβίμηδη, “αρέογγι αγια  ε5ίογηε ἢ 1{γρῖε5, νοὶ]. 1, Οχίοτα, 
1δο6. 

ΠΒδαβε, Ολγγϑοςίογι: ἃ δμαν ἐρι ἐλὰε ἀϊδίονν ΟἹ δεδέϊεαί ἐγι267- 
2γείαζίογ. Τιοπάοῃ, 1887. 



ΧΜΤΝΟΡΟΟΘΤΊΙΟΝ ἵν1] 

Ἐδτϑβίεσ, Ολγγϑονζουτιες 171 δοΖ7167)1 [767 ἀπ  ἐρῖδς 5147 αγεϊοσλοηιζδελεϑι 
,δοδπίε. Οοίμα, 1ϑόο. 

Ηδτγηδοκ, 27}}15107) ο7Γ δοργπα, Ἐπ. ὙΥ., νο]. ἵν, Ρ. 297. 
Τοηάοη, εἴς., 1δοδ. 

Νᾶρ]ε, εὔό Ἐπελαγεείζείολγε ὧδς ἀ. 7οὰ. Οληγγδοσίορημς. 
Θ.ΓΑΒΒαΓρ, 1900. 

Νεδπάου, αἶο7 ἀ1. 7ολ. Ολγγεοσίογημδϑ, Βεηιη, 1848, 1858. 

ῬαεςΉ, .52 γεανι Ολγγδοσίο»ιθ οἔ [δ5 7,1,9147.5 αἷδ 5ογι ἐδ)ιῴζ5δ. ῬΑΥΙ5, 
Ι9οο. Ἐβρεοῖδιν νϑ]α8 16. 

Ῥυ]εγ, 7 ἢ γέρεζίζνε «δ᾽αἼγιές αγιαἴ {6 .566 οὐ Κογηοϑ, Τιοηάοῃ, 
190ο. 

ϑοῆννδης, Ζ)οσηιησεδελίελέε (Ἀοπι. (81}.) νοὶ]. 11 Ρρ. 783 546α.; 
816, 826. 

Ῥαβίογαὶ Τθοϊοσνυ ἴῃ {ἴῃς Εδίμεῖϑ. 

Τῆς πιοϑβί ᾿πηρογίδηϊ ραϑϑαρεβ 4.6 ςο]]εοίϊεα ἴῃ 84 ὈΟΟΚ ΜΈΓ 
Ῥεδῖβ {ΠῸ {π|6 7.14 αγιεΐογιέ αΐλεγζς ογι ἐε οὔῆσε αγιαὶ εὐογᾷ οὗ 
ώλε "γἠερίλοοα ἡηι ἐΔε Ολμγοῖ οΥ Οἀγίδε 3, Τιοπάοῃ, 1891 (Δ ῃ 
Ἑπᾷ. ΤΥ. οὗ ἃ ροσγίίοη οὗ ἃ ννουκ παπηϑα "ἀπ βαςσεσγάοςς, ΡΔΓ5, 
18:7). 866 αἱδο 8: Β451}5 27ογαίΐζα, ατιὰ ἴῃ6 ψοῦκβ οὗ 
Οτεέροῦν οἵ Ναζίδηζιιβ, ασαροῦν (ῃ6 αταδΐ, εἴς. 

Οη [Πε6 βίν]ε οἵ Ὁῃγυβοβίοπηβ ὑνΟΥΚ5, Ἐ5ΡἜ ΙΑ ]ν {Π6 οἷς σαςεγζαοίζο. 

Αοκεγπηαηη, εἴ Μεγεαξαηιζεζέ ας Δ. 7ολ. Ολγγδοσίοις. 
Ὑνυτγζραυτγρ, 1880. 

ΑἸἹΡετσί, .52. 7εαγι Ολγγϑοσίογηο κογι5 1467 ὅ ς0712»16 ογαΐίεη7, φοῤηίαζ7ε. 
ῬΑτγῖβ, 1858. 

Οορπεῖ, ἐσ 7οαγιγιῖς Ολγγϑδοσίο) αἰζαίοσο φηῖ 2715.7 1611: περὶ 
ἱερωσύνης. ῬΔΙΪ5, 1900. 

Οτοϊβεῖ, ΑἸἰτεά εἰ Μαδυτῖςο, δέόγαίμγζε σγεοφιέε, νο]. ν 
ΡΡ. 951 5464ᾳ. Ῥαγῖ5, 1899. 

Οπ {πε ἰΔἀεπειν οὗ Β 451}. 

Οορπεί, οὗ. εζΐ., ΡΡ. 16 544. 

Μοπιίδυςοῃ, 277ογιζζεηε ἴο 1ῃη6 ἐδ δαζοζαοίζο ἴῃ Ἦ15 βἀϊίοη οὗ 
ΓΟ γυϑοβίομ (νοὶ. 1, Ρ.. 440 οὗ γἜρυ!ηῖ). 

ΤΙΠΠ]οπηοηΐ, 776)ιοΖγέ5, νο]. ΧΙ. 

Τεχί οἵ (πῃ γγυϑοβίομῃ. 

ΕἸε]4, [πιτγοάιποιίοηβ ἴο Π15 εἀϊοηϑ οὗ [Π6 “7ολρ7,. 1721 27 αὐ αε147) 
((απηρτίάρσε, 1839), ἀπά {Πῃ6 “ο»ηι. 12. Ε21δίοίας  αρμέζγας 
(Οχίοσά, 1849---1 862). 

ΕἘοτ ἴῃς ἰοχί οὗ [Π6 ἐδ σαεεγαοζίο 566 τείεγθεηςσαβ σίνεη δἰγεδαν ἴῃ 
τῆς ἰεχί. 



Ϊν11] ΖΥΤΡΟΡΌσΤΙΟΝ 

γ. ἙΠΡΊΙΒΗ ἰγαηϑίδίοηβ οὗ {ΠῈ ἐδ σαχογζαοίζο. 
ΤΠΕ [Ο]ονης πᾶνε ρα Ὀ]Π5Πηςα ἰγαηϑι δ οηβ οὗ [ῃ6 46 σας. 

ἴηΐο ΕΏΡΊ5Η: 

Η. Ἠο]]Πετ, ᾿οηάοῃ, 1728: 1. Βυηςα, Τ᾿ οπάοῃ, 1759: Τ. Μδβοη, 
ῬΗΙΠΔάΕΙρΡΗΙα, 1826: Ἐν, Δ. ἨοὨΪοσ, ᾿οηάοῃ, 1837: Ε. ἃ. 
Μδϑίβη, Ἰοηάοη, 1844: Β. Ηδετ5 σονψρεῦ, ᾿οηάοῃ, 1866 : 
Νν. Ε- Νν. ϑίερμβεηβ (πε Ἰαΐε ϑεδῃ οἵ νι ομαβίευ) ἴῃ ΡΉ. 
ΘΟ δῆῖς δ είρεΐ 1.16γα 7») ο7 (ΝΖσογι ἀγα Ῥοεέ Μέρογις ἢ ' αζλέ7ς, 
5ΘΙΙ65 1, νο]. 9, 1892. 

580 ἔδυ δ5 1 ἢανε ἰδϑίεα (ἢ656 {τδηϑίδίοηβ, {Π6 ἰαϑὲ παιηθᾶ 
ΘῈεη5 ἴο Ρ6 {(ῃ6 Ρεβί. Τῆς εἷδ βαχοζαοίζο μὰ5 4150 θεβῃ 
{γδηϑὶαίθα ᾿ηΐο Εσεποῃ, (εγπίδη, [{4]14ῃ, ΘΡδη15ἢ, ΤΠ Δ ΏΙ5Η 
Δα πὸ ἀἄουθί οἴμεσῦ ΕἘπτόρεδῃ ἸΔηΡΊΑΡΕ5 : ἔου ἀείδ!]5 566 
ΤΟΠΊ] ΕΓ. 



ΠΕΡῚ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ 

ΧΘΟΓΙΓΌΣ, «Α΄. 

Τάδε ἔνεστιν ἐν τῷ α΄ λόγῳ. 

Ἑ. Βασίλειος ὃ πάντας τοὺς τοῦ Χρυσοστόμου φίλους ὑὕπερ- 

βαλλόμενος. 

11. Ἡ ὁμόνοια Βασιλείου καὶ Χρυσοστόμου, καὶ συζήτησις 
’, 

περὶ πάντων. 

ζυγὸς ἄνισος ἐν τῇ τοῦ μοναστικοῦ βίου μεταδιώξει. ἘΡΕ. Ὁ 

Ι. Ἡ πρόθεσις περὶ κοινῆς οἰκήσεως ἀμφοτέρων. 

᾿ς ηβ Αἱ τῆς μητρὸς ἐπῳδαί. 

ΨΙ. ἭἩ ἀπάτη Χρυσοστόμου, ἧ ἐχρήσατο ἐν τῇ χειροτονίᾳ. 

ΨΙΙ. Βασιλείου κατηγορία ἐπιεικὴς καὶ ἀφελής. 

ΨΙΠΠ. Χρυσοστόμου ἀπολογία ἀντιληπτική. 

ΙΧ. Ἀπάτης εὐκαίρου μέγα κέρδος. 
’ὔ Ν Ἀ ’ὔ 

Θέσις καὶ κοινὸς τόπος. 

(γι Βοοζς τ---5 1λ6 αϊυίξίογι γιέ ἐὐαῤίεγς ἐς ἐλαΐ 97 Βεριρεῖ 

αγιηἷ ,ϑοίζ»α 7171. 

ἐλγοιρἠοιεί.) 

“οριέζαιεονη γολίοτος ἐλε ΟἸγεοξ ἑαδίς 97 εογιΐογιής 

Ι. τ. ᾿Εμοὶ πολλοὶ μὲν ἐγένοντο φίλοι γνήσιοί τε καὶ 

Ι εμοι μεν πολλοι ἔννχΧΥΖ 

1. Οἡέλε »ιαγιγν 7» 1εγαἰς οὐ Ολγ}- 
σοσίογι, ὁγ γα 7 114 εἰοσεσέ τυας δαεῖί. 
7λε ἕπυο τύεγὲ τεγεϊεα ὧν αὔἔγιτέν οὗ 
ἑασίες αγια ἀτεοζίαζίογι 1711 σἐπαῖν, αγια 
τῦδγε 707, ἃ ἔΐγι6 1γεσεῤαγαῤίε εογιῤατ:- 
ζογι5.: ὁμέί δυῤρμέμαϊέν δας ααοῤίεα 
ἐλε »πογιασίϊς ἰ172, τυλέϊε Ολγγβοσίοϑρ 
τᾶς τ 1} στυαγεα ὃν τυογίαγ αγιῤΙἼέίογις. 

Ν. Ὁ. 

ας] γιευεγέλείοες εογιίγεηεφαῖ ἔο τ 
λὴς ,1οηα ἐο 7ο77ι ἀ{ηι1, αγιαΐ 1 σεφγρφαῖ 
ἐλαΐ ἀὶς αγριηηιδγείς τῦέγὲ ἤΐξείν 
2γευατ. 

1. φίλοι], ὙΠεβα ἱποϊυάθα Ἐπά- 
στα, ΤΠβοάογιβ (αἰζαυνναγαβ ΒΊΒΠΟΡ 
οὐ Μορϑβιεβεῖα), απα Μαχίτηυβ (ϑοοτα- 
[65 .... .. νὶ 3). 



2 ΟΥ̓ ΚΎΥΎΘΒΟΞΤΟΜΟδΝ ἜΠ 

ἀληθεῖς, καὶ τοὺς τῆς φιλίας νόμους καὶ εἰδότες καὶ φυλάτ- 
. ΣΕ Κ Φ ͵ 5 "-“ -“" “ 

τοντες ἀκριβῶς εἷς δέ τις τουτωνὶ τῶν πολλῶν, ἅπαντας 

αὐτοὺς ὑπερβαλλόμενος τῇ πρὸς ἡμᾶς φιλίᾳ, τοσοῦτον 
ΕῚ , 5ι - ͵ » Ἁ “ ᾽ - ν 

ἐφιλονείκησεν ἀφεῖναι κατόπιν αὐτοὺς, ὅσον ἐκεῖνοι τοὺς 

5 ἁπλῶς πρὸς ἡμᾶς διακειμένους. 

μοι χρόνον παρηκολουθηκότων ἦν. 

Γ “-“ Ν " ΄΄ 

2. Οὗτος τῶν τὸν ἅπαντά 

καὶ γὰρ μαθημάτων 
ἡψάμεθα τῶν αὐτῶν, καὶ διδασκάλοις ἐχρησάμεθα τοῖς 

᾽ - Φ Ν ΑΜ  ο Ν ,7ὔ ᾿ ἈΝ Ν Ἁ 

αὐτοῖς" ἦν δὲ ἡμῖν καὶ προθυμία καὶ σπουδὴ περὶ τοὺς 
΄ «Ἃ Φ , “ 

λόγους, οὗς ἐπονούμεθα, μία, ἐπιθυμία τε ἴση καὶ ἐκ τῶν 
“- , 

το αὐτῶν τικτομένη πραγμάτων. οὐ γὰρ ὅτε εἰς διδασκάλους 
ἤ. » -“ ἈΝ Ψ, “ 

μόνον ἐφοιτῶμεν, ἀλλὰ καὶ ἡνίκα ἐκεῖθεν ἐξελθόντας βου- 

λεύεσθαι ἐχρῆν ὁποίαν ἑλέσθαι τοῦ βίου βέλτιον ἡμῖν ὁδὸν, 

καὶ ἐνταῦθα ὁμογνωμονοῦντες ἐφαινόμεθα. 3. Καὶ ἕτερα δὲ 

Ι και Του5] ΟΠ] και 2 [[ 8 και προθυμια] οι και ἔχγΖ |] 9 εποιουμεθα σοαά 

ΟΠΊΠ65 ΡΥδδθίθι ογ΄ (επονουμεθα) εἰ ἢ (επαινουμεθαὴ [[ το οὐτε γαρ οτε ἴ 

διδασκαλου ἃς ΟΙϊν [| 12 ποιαν σα 

2. εἷς} 1.6. Β4511 (Βασίλειος), ποΐ 
πη ΟΠ 64 ὈΥ ΠΑΠῚ6 {Π|1] ο. 4. ΤΠ 
1ΔΘ πεν οὗ {15 Βα51 Πα5 ποί γεῖ 
Ῥδβη ἀεἤηϊίεὶν ἀδίθυπηηθα, [0 15, 
Βοννθνεῖ, σδϑγΐδιη ἰμαΐ ΠῈ νγαὰβ ποῖΐ 
8511 [ῃς Οαταϑαΐ, οἵ δεβαγθα ἴῃ (δρ- 
Ῥάοοϊα : 566 “7γεἼγοιϊπείο722 Ὁ. χχχῖν. 

3. τοσοῦτον κτλ. ] “ οἦγοῦε ας λαγα 
20 ἑεαὺθ ἐλόηε ὀελίγαὶ,᾽ 1.6. ἴο οαϊδίχ!ρ 
{Πθηὰ ἴῃ [Π6 σοπηραδίϊοπ ἴογ ΟΠτγ- 
Βοβίουη 5 {ἸΘπάβῃρ. ΕῸΣ ἀφεῖναι 
κατόπιν ΠΡ. νὶ 12 πολλῴ τῷ μέτρῳ 
κατόπιν ἀφεῖναι. 

5. ἁπλῶς... διακ.)] “τοῖο τὐδγ8 
γομήγαϊν αἰδῥοσεαί ἑοτυαγας γη16᾽: 
{παῖ 15, Πα ἢὸ β5ρθοῖΐδὶ αῇβοίίοη. 

6. μαθημάτων] (τγ5. ᾿πϊοηδα 
ἴο δορί [Π6 σᾶγϑοὺ οἵ ἂῃ δἀνοοαίο : 
ΟΡ. τὸν δικαστηρίῳ προσεδρεύοντα 
Ῥεϊον. 

ἡ. διδασκάλοι)]) ΟἾγγ5. ἰεαγηΐ 
γτῃδίοσις ἴγουῃ 1 ραηῖιβ, (Π6 Ἀπηοι5 
ΒοΡῃϊβί : ἀῃμα ρῃ]ΠΟβορὴν ἤοηὶ Αη- 
ἀταραίῃϊαβ. (οἱ νου ποιῃϊηρ οἶβα 
βθθὴ5 ἴο Ὀ6 Κηοννη) : 566. ϑοογαίθϑβ 
ΤΠ. ΣΦ. νὶ 3, απὰ ϑίθνεῖβ Ζεδε)ε εἷος 
Ζιφαρμίμδ Ὁ. 1ρο. Ηἰδβ5 ἰθδοῆθῖβ ἴῃ 

ΟΠ βίαη ἀοοίτπθ νεῖ Μεϊεεϊας 
(θη ΒΊΞΠΟΡ οὗ Απεέϊοςῃ), Πϊοάοιπιβ, 
Δη4 (δυίθγιβ : 502. νΠ]Δ 2. 

. οὗς ἐπονούμεθα] ἘοΥ [ΠΕ 58 
οὗ {1ῃ6 τη 4]6, πονεῖσθαι, ᾿ῃΞιΘαα οὗ 
[ῃς6 δοίϊνε, ορ. ἴ 1 τῷ περὶ ταῦτα 
πονουμένῳ, ἀπ ν᾽ 5 τοῦ πονεῖσθαι 

ἀπήλλακται (ἡ ΠεΥΘ ἰξ ἰ5 υϑεα, αἂ5 
Πεγθ, οἱ συῃβίουϊοαὶ βχευοῖβεβ)ὶ: αἶβὸ 
ΜΠΟ»Ι7ῦ1. 1721.2 ΟὉ7. 503 Ὲ ὁ γεωργὸς 
δι ὅλου πονεῖται τοῦ ἔτους. ΤΤῆδ 
δοσι5. ΜΠ πονεῖσθαι 5 ΥἹΟΥΘ 
ΠΟΙ ΠΊΟἢ ἴῃ ψΕΙ͂56. 

13. καὶ ἕτερα δέ κτλ.} " “πα οἶδεν 
δογιαῖς ὀέδίαες ἐλέσε γεριαϊγεα 1471- 
ὀγοζεγε αγριαὶ σεσεγε᾽): 1.6. Ὀδϑιάθϑ 
Βανίησ ἰαβίεβ. ἴπ οοιηοπ, (ἢτΥ- 
βοβίομπῃ απ Βαβ51} γγεσα νγῈ6]}]} πγαϊο θᾶ 
ἴῃ ταβρεοῖ οἵ (α) [αἰ μευ]απά, (ὁ) 
γνθα] ἢ, ἀπ (ε) Ροβἴοη. ᾿Εφυλάτ- 
τετο, ᾿ἰἰΐ. “νευα ργεβογνϑα, ἱπαϊοαΐθϑ 
{ΠπΠαὶ 411] ἴπθ56 Ῥοπᾶβ οἵ ὑπο τὸ- 
πα ηΘ ἃ ἀΠοΠδηροα ἃ5 {ΠῸν στον ὈΡ. 
Τῆς νυϊραΐς γτϑδάϊηρ (5εε. οὐἱζῖοαὶ 
ποί6) σίνεβ ἃΠ Θαβιοὺ σΟΠΒΙΓΠΟΙΪΟΙ : 
Ὀαΐξ 1ἴ βεθιὴβ ἴο Ὀὲ ᾿πίθγροϊαϊθα, 



1, Ἢ] ὨὈῈ 54 ΟΕΚΡΟΤΖ7Ο 2 

Ν , Βν οὕ σι, Ε ΄ ᾽ “ Ν , πρὸς τούτοις ἡμῖν ἐφυλάττετο ἀρραγῆ τε καὶ βέβαια. 
ΕΣ Ν ;] Ν ’ Ἷ “ « ᾿ -“ 

οὔτε γὰρ ἐπὶ πατρίδος μεγέθει ἕτερος ἑτέρου μᾶλλον 

φρονεῖν εἶχεν" οὔτε ἐμοὶ μὲν πλοῦτος ὑπέρογκος ἦν, ἐκεῖνος 
δὲ ἐσχάτῃ συνέζη πενίᾳ: ἀλλὰ καὶ τὸ τῆς οὐσί ξ σχάτῃ συνέζη η ὶ τὸ τῆς οὐσίας μέτρον 

Ἀ “ Ζ » Ξ ἂ'᾿ “ ν “- 

τὸ τῆς προαιρέσεως ἰσοστάσιον ἐμιμεῖτο" καὶ γένος δὲ ἡμῖν κ 
Ι] 

4. ᾿ἔπει- 
᾿ τον ν ᾿ ΄ Ν ᾿Ξ "Ξ ; Ἃ 

δὴ δὲ ἔδει τὸν μακάριον τὸν τῶν μοναχῶν μεταδιώ- 

ὁμότιμον ἦν, καὶ πάντα τῇ γνώμῃ συνέτρεχεν. 

κειν βίον καὶ τὴν φιλοσοφίαν τὴν ἀληθῆ, οὐκέτι ἡμῖν 
. ἈΝ φΦ »Μ ψ ᾽ ᾽ «ς Ἁ » ’ὔ ΄ὔ 5 

ὁ ζυγὸς οὗτος ἴσος ἦν, ἀλλ᾽ ἡ μὲν ἐκείνου πλάστιγξ ἐκου- 
’ ,ὔ -“ -“ 

φίζετο μετέωρος": ἐγὼ δ᾽ ἔτι ταῖς τοῦ κόσμου πεπεδημένος το 
5 “ Ἁ 2 »“ ᾿ 5 ͵ 

ἐπιθυμίαις καθεῖλκον τὴν ἐμαυτοῦ, καὶ ἐβιαζόμην κάτω 

5. Ἔν- 
, »-“ ᾽ Ἁ ᾿ , , 

μένειν, νεωτερικαῖς αὐτὴν ἐπιβρίθων φαντασίαις. 

Ι τὴν ομονοιαν ταυτὴν εφυλαττεν ἀαρραγῆ (τε) και βεβαιαν (γ΄ Ξἰη νυὶσ 

3 εἰχομεν (ἃ ᾿Ϊ 5 γενος μεν Ἃρ νυῖὶρ [|| 8 οὐκετι] καὶ οὐκετι α ἰΪ 9 ἡ μεν 

πλαστιγξ εκεινου ἔΥΧΥΖ ΠΟ ΙΙῚ ἡδοναῖς Οἷῖν [[ τὴν εμαυτου]- Ψυχὴν ΟἸΠ65 

ῬΓδθίεαυ ΟΧΖ 

2. πατρίδος] Ἀπίϊοςῃ, [6 σαρὶϊα] 
οὗ ϑυ7ιῖα. ΕῸΓ. ἃ ἀεβουρίίοη οὗ [115 
ΒΡΙΕπάουγ 566 1 ἸΌΔΉΪ5 1 275 5464. 
(εα. Ἰκεϊβκε)ὴ: απ Ἂρ. Α. Ῥαβοῆ 
5.7. 7εαγε Ολγγσοςίο»ι οί ἰδς »Ι 17.5 οἷα 
ΟΣ {6725 ῬΡ.- 15 5464- 

3. οὔτε ἑμοὶ μέν κτλ. οὔτε 
αῇεοίς ποΐ τῃθυεὶνῪ ἴῃς μέν-ο]αι5Ε, 
θαΐ τῃ6 ψΠοΪα Ξεπίεπηοε : 566 ΕἸἊ]ά 
ἡ “ἤοηριηι. 1721. 77α:. 363. Α, ΨῃΟ 
αυοΐε Π1ο (Πγγβοβίομη Ρ. 517 44 
([κεἰβκε): καὶ μετὰ ταῦτα οὐχ ὁ μὲν 
δῆμος, ὑμεῖς, ἐπεθυμήσατε τῶν ἔργων, 
τῶν δὲ ἐν τέλει τις ἀντεῖπεν.. ἀλλὰ 
πάντες κτλ. δ'ῆε πᾶν δάά ]1)επηο- 
5 6 Π65 ες (ὐγογα 170 οὐκ εἶπον μὲν 
ταῦτα, οὐκ ἔγραψα δέ, “1 νγαβ ποῖ 
οοπίεπί ἴο 5Ξρεδῖκ νυ] που ργοροβίηρ. 

5. τὸ... ἰσοστ.} “Ἄψια έν ̓  : ἴτότὴ 
ἔσος, ατιὰ ἱστάναι “"ἴο νγεῖσῃ.᾽ 

8. τὴν φιλοσοφίαν τ. ἀλ.}] Τῆς 
νογὰ φιλοσοφία 15 σοπητηοη]ν ἰουηὰ 
ἰζευ της {{π|6 οὔ Ειβεθῖι5 ἴῃ (ῃ 6 
[εσΠπῖσαὶ βθηβε οὗ ἰῃ6 δβοεῖῖς δηὰ 
τηοπαϑβίς [Π| 6: 566 ὅτερ. Νυβ5. 7. 
(αΐ. τ8 (Ρ. γ6 εἀ. ϑγαν θυ), ϑαῖσ θυ 
7 λεεαπγεδ, σὺ. ; αὐ, ἴου [ἢ θαυ] δῦ 
Ἠβίουυ οἵ {πῸ νγοτά, Γἰρμιίοος οα 

(Ο]. ἢ 8. Τὰ 15 ϑοπιϑίϊπηθ τι564, 
τῆοτα ΜΙ ΕἸγν, οἵ [Π6 ρῥγδοίϊος οἵ {Π6 
ΓΒ τιβίίδη γα] ρίοη (Μαβοη Ζζυε Ογα- 
Ζϊογι» οΥ Ογερ. Λῖαξ. Ρ. το): Ῥαΐ ποῖ 
ΔΡΡΑΥΘμΥ ὈΥ ὈΟἸΠγγυβοβίοῃμ : 5866 
ΕἸΕΙα᾽ 5 Ιηἄθχ ἰὸ 2 7οη1771. 1721 77αἐί. 
σι. φιλοσοφία. 

9. ὁ ζυγός] “ἐλε ὀεαγε᾽ οἵ Π6 
Ῥαϊαποθ: [(Π15 νγοστά Κεερβ ἃρ {Π6 
τηείδρπου οὗ τὸ ἰσοστάσιον ἀὈονξ. 
Ιῃ {πῸ β5θῆβθα ἤεῖβ στεαιγοά {ῃῈ 
τηΔΒΟ. ἢ πηΠ6 ὁ ζυγός, ᾿ἰηβίεδα οἵ τὸ 
ζυγόν, 15. υϑεα Ὀγ Ρ]αίο (7)ριαεις, 
63 8). 

7ὁ. πλάστιγξ] “ 2αγι᾽ οἵ ἃ Ῥα]αποα. 
ΎΤΠετα παν ὈῈ δὴ δ]᾽])ιβίοη ἴο {Π6 
σατὴβ οἵ οοἴίαθοβ: {Π6 ννογᾷ πλάσ- 
τιγξ 5 βϑοιηθίϊπηθθ ΔρΡρ᾿ δα ἴο {Π8 
ΒΑΌΘΘΙ ΟΥ̓ 0416 ἰηΐο ὙΠ ]Οἢ Ὑν]η6 ννὰ5 
[γον ὈΥ ἴΠ6 Ρ]αγοΥ5 (566 1,. απ 5, 
σὺ. κότταβοϑ). 

11. τὴν ἐμαυτοῦ] 5ς. πλάστιγγα. 
ΤΠδ νοτὰ ψυχήν, ννΜὨΪσἢ ἰ5 δα ἀδὰ ἴῃ 
ΒΟΠΊΘ Μ588, 566ΠῚ5 ἴο 6 ἃ ΠΊΔΥρΡΊ ΠΑ] 
51055. 

[2. νεωτ. ἐπιβ. φ. “" τυεῖρλήγισ τὲ 
εἴστυγε τυ γομίλγεί ταρϊε5.. ἘῸΥ 
[ῃς ἰταηϑιτῖνα 56 οὗ ἐπιβρίθειν ορ. 

ἘΡΞ Ω 
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4 ΟΕ ΚΥΒΟΘΤΟΜ δ 1 

-“ Ἂς ᾽7ὔ “ Ε “ ὔ 

ταῦθα λοιπὸν ἡ μὲν φιλία βέβαιος ἔμενεν ἡμῖν, καθάπερ 
᾽ Ν Ψ Ἁ 

καὶ πρότερον" ἡ δὲ συνουσία διεκόπτετο. οὐ γὰρ ἦν τοὺς 
“-“ Ν 

μὴ περὶ τὰ αὐτὰ σπουδάζοντας κοινὰς ποιεῖσθαι τὰς 
Ἀ ᾽ν »" διατριβάς. 6. Ὥς δὲ μικρὸν καὶ αὐτὸς ἀνέκυψα τοῦ 

“ Φι ἕως Ἷ Ν » εἶ βιωτικοῦ κλύδωνος, δέχεται μὲν ἡμᾶς ἄμφω τὼ χεῖρε: τὴν 
Δ ον , ΦΙΝΝᾺ 2 Ε ΄, 7 Ἁ ΄ 

δὲ ἰσότητα οὐδὲ οὕτως ἰσχύσαμεν φυλάξαι τὴν προτέραν. 

Καὶ γὰ ὶ τῷ ᾿ θά ἡμᾶ ὶ πολλὴν τὴν αἱ γὰρ καὶ τῷ χρόνῳ φθάσας ἡμᾶς, κα ἣν τὴ 
, 5 ᾽ ͵ὔ , « “" ᾿Ὶ Ζ 

σφοδρότητα ἐπιδειξάμενος, ἀνωτέρω πάλιν ἡμῶν ἐφέρετο 
ν ᾽ ΄ ᾿ 

καὶ εἰς ὕψος ἤρετο μέγα. 7. Πλὴν ἀλλ᾽ ἀγαθός τε ὦν, 
“ δ , 

καὶ πολλοῦ τὴν ἡμετέραν τιμώμενος φιλίαν, ἁπάντων 
“ - ᾿ Ἵ 

ἑαυτὸν ἀποστήσας τῶν ἄλλων, ἡμῖν τὸν ἅπαντα χρόνον 
- “ , Ν ΝΜ 

συνῆν: ἐπιθυμῶν μὲν τούτου καὶ πρότερον, ὅπερ δὲ ἔφην, 
ἣν ὃ, Οὐ γὰρ ἦν 

Ν -“ “-“ τὸν δικαστηρίῳ προσεδρεύοντα, καὶ περὶ τὰς ἐν τῇ σκηνῇ 

ς οὗ “ Ἑ' ἊΝ , [ Ἵ “ 

ὑπὸ τῆς ἡμετέρας κωλυόμενος ῥᾳθυμίας. 

τέρψεις ἐπτοημένον, συγγίνεσθαι πολλάκις τῷ βίβλοις 

Ι ἔμενεν εν ἥμιν ὨΪΚασΧΖ ἐμεινεν εν ἡμιν {{πΥ || καθαπερ τὸ προτερον Υ ἰ᾿ 

5. Τω χειρε] Ἐπροτεινας Χγ' νὰ]ρ [ΠΟ 7 καὶ γαρ τω χρονω ΟΥ̓ΧΥ͂ ἔταπο ἰϊ προ- 

φθασας ο ἴτατιο || 9 πλὴν αγαθος τε ὧν [γ᾽ |] 14 παρεδρευοντα (ὈκΚδίΖ ΠΘΩΓ 

βρίθηται (ραϑ5ῖν6) 11 7: ἴου φαντασία 
ΞΞ “ΡΟΠΊΡ,᾽ “ναῃηϊγ,᾽ ΟΡ. αν. οῤῥιερτι. 
τίας »ιογασί. 11 67 Α τὴν βιωτικὴν 
καταπατήσας φαντασίαν. 

4. ἀνέκυψα κτλ.] “γοδε ἤγοηι {λέ 
σεα ο7 τυογἰαν εαγὲ5.᾽ ἘῸΥ ἀνακύπτειν 
ΟΡ. σα 7 Πεοαο» 4772 ἰα 5171 11 40 Ὁ 
ἀνακύψαι τῶν κυμάτων, Ρ]αί. Ρλαεαο 
ΙΟ9 Καὶ (ὙΠ ατα 1ἴ 15 ἀ5εα οὗ ἢ5}). 

5. βιωτικοῦ] “τυογία, [τομὴ 
βίος, ΠΟ 5 οἴϊθῃ ιἰθά -ξῷό υζζα 
δαέσιείαγίδ: ΟΡ. βιωτικὰς φροντίδας 
1.2, ἄνθρωποι βιωτικοί ᾿ϊϊ 15. 866 
4150 1,}ς. χχὶ 34, 1 Οοσ. νὶ 3. 

12. κλύδωνος) ἘῸΥ {πὸ πηδίαρἤῃου 
ΠΡ. ἱ 2 τοῦ χειμῶνος ἐκείνου καὶ τοῦ 
κλύδωνος, ἱ 4 ἀγρίων κυμάτων : αἴ50 
ἴῃ Δ αριίοέ : “ ἴο ἴα]κα ΔΡ αὐ αραϊηβὶ 
ἃ 568 οἵ ἰγου]65.᾽ 

126. ἄμφω τὼ χεῖρε] “ τυΐΐλ οῥε7ει 
α᾽7,.5. Τῆς ρῆγαβε ἰἴβ οαϑδί ἴῃ ἃ 
Ῥτονθυθαὶ ἔογτη, πθποα ἰΐ5. δἰ] Ἰριϊοα] 
ΟΠαγδοίθσ. 11 ὁσου5 ἀσαὶῃ ἴῃ Ζ70)}7),. 

11 7 λεδς. 458 Ἑ. Προτείνας, ΜὨϊο 
15 Το πα 1ἢ ΟΠΘ6 ΟΥ ἵἴνγο ᾿πίδυϊου Μ588, 
ΔΡΡΘαΥβ ἴο Ὀ6 ἃ φῖοββ, ἰηβεσίβα ἴο 
ΠῚ] ἋρΡ {Π6 ΕἸΠΡ56 : 5668, [ῸΓ ἃ βἰτηῖ αν 
ῬΠΕΠΟΠΊΘΠΟΙ ἴῃ δὲ Ῥδὺ]5 ἘΡίβί]65, 
Τλρμίίοοί διοΐίες ογὲ Ἐ2. οὗ δὲ Ζατὶ 
«100. 
9. πλὴν ἀλλά] ιι5ε4 ἴπ Ἰαῖες ατεεκ 

ἰηβίεδα οἵ {Π6 5ρ]6 πλὴν οΥ ἀλλά: 
ΘΟ ἀμ έϊοϊδηεεδ ἃ 2858. 

14. προσεδρεύοντα] " αὐἐφ᾽1αἸ γ᾽ ε071- 
σἰαγιέζν ᾽ : ΟΡ. φποαῖ γεριείαγες γε) εζγαξ 
τἱγῖς εἴς. τύοα παρθένον... τῷ νυμ- 
φίῳ προσεδρεύουσαν. ἴπ ἴδ οΟἴΠΕΓ 
ἴννο ραββασεβ οἵ ἴΠ6 οἷ σᾶξ. ὑγΠθσα 
1 οσσιβ ἴΠ6 ν ΥῸ τηθδηβ “ἴο ᾿ἰδ ἴῃ 
ναὶ ἰου᾽ : 1ἱ 2 στρατόπεδον ὠμὸν... 
ταύτῃ προσεδρεῦον τῇ ποίμνῃ; αἀπὰ 
1 1 ἐχθρὸς... ἐφέστηκε καὶ προσ- 
εδρεύει. 

τὸ. τῇ σκηνῇ] Οχ [Πξδ ραββίοῃ οὗ 
της Δπιοομθη65 ἔοσ {π6 {πεαΐτα 5εα 
Ῥᾳδο ΡΡ. 268 544. 



1. ἢ 2Ὲ 5ΑΓΕΚΔΦΟΤΊΟ Ξ 

, ᾿ δὲ ᾽ ᾽ κ ᾽ ᾿ ’ 
προσηλωμένῳ, καὶ μηδὲ εἰς ἀγορὰν ἐμβαλόντι ποτέ. 

Δ Γ ᾿Ξ ς ΕῚ ὃ , Ἐπ μὰ ᾽ δὴ ΄ 
9. Διὰ τοῦτο οὖν ἦν διειργόμενος ἡμῶν" ἐπειδὴ δέ ποτε 
ς - Μ » Ά, 3 οὗ “ 'κ ’ ΕῚ , 

ἡμᾶς ἔλαβεν εἰς τὴν αὐτὴν τοῦ βίου κατάστασιν, ἀθρόως 
«Ὁ , » 2 Ψ 3 “ ’ , 530ῸΝ Ἁ ἣν πάλαι ὠδινεν ἐπιθυμίαν ἀπέτεκε τότε: καὶ οὐδὲ τὸ 

, “- , ΄ 6 “-“ 

βραχύτατον τῆς ἡμέρας μέρος ἡμᾶς ἀπολιμπάνειν ἠνείχετο, 
διετέλει τε παρακαλῶν, ἵνα τὴν οἰκίαν ἕκαστος ἀφέντες 

“ Ἀ ΄ 

τὴν ἑαυτοῦ κοινὴν ἄμφω τὴν οἴκησιν ἔχοιμεν" καὶ ἔπεισέ 
- ,ὔὕ γε, καὶ τὸ πρᾶγμα ἦν ἐν χερσίν. 

11. το. ᾿Αλλά με αἱ συνεχεῖς τῆς μητρὸς ἐπῳδαὶ 
, ΄ 5 , “ Χ “ - Ν 

διεκώλυσαν ταύτην ἐκείνῳ δοῦναι τὴν χάριν, μᾶλλον δὲ 
΄ “-“ ΕΣ 5 ΄ Ἂς, , ᾽ Ἁ Χ ταύτην λαβεῖν παρ᾽ ἐκείνου τὴν δωρεάν. ἐπειδὴ γὰρ 

ἤσθετο ταῦτα βουλευόμενον, λαβοῦσά με τῆς δεξιᾶς, 
εἰσήγαγεν εἰς τὸν ἀποτεταγμένον οἶκον αὐτῇ" καὶ καθίσασα 

πλησίον ἐπὶ τῆς εὐνῆς ἧς ἡμᾶς ὥδινε, πηγάς τε ἠφίει 

2 δια τοῦτο οὺὑν προτερον διειρ. μων επειδὴ ποτε νυ]σ ᾿ἰ 7 αμῴφοτεροι 

ναὶρ [ ἐχωμεν α να ]ο || 8 χεροιν ἔννυχ [|ΟᾷᾺ13 αὐτῆς Χ [ΠΟ 14 ΟΠὶ ἐπὶ ἈΠΟ σἜΟΙΡ 

1. εἰς ἀγορὰν ἐμβ.] πῃ (Π15. 4Ἵ1εγ ἐλαΐ φυεγιέ, τυλίελ εαγιγιοΐ ὧδ 
Ῥἤγαβε, ὑγἘ]Οἢ 15 οἰ αββίσαὶ (Ξε ἴ,. ἀπά 
5. σὺ. ἐμβάλλω), ἐμβάλλειν 15 ἰη- 
ἀγαηϑινε: ορΡ. ἱ 4, ἢ] 17. 

3. ἀθρόως) “τκααΐεγείγ.᾽ 8.66 ΟἸΠΕΓ 
᾿πβίαποεβ οἵ (Πϊ5. τηεαηΐηρ οἵ {πε 
νγογὰ ἴῃ Ιπδχ ΠῚ ἴο (ῃ15 εὐἀϊίίοη, 
απὰ ἴῃς σοΥγεβροηάϊησ Ιπάὰχ ἴο 
Μαβοηβ 2υε Ογαΐϊογις 97 Ογέρ. 
λας. 
ἢ» τ. δ. ἐπ. ἀπ. τ.] 11ἰ. “6 

ἴπδθη σάνε Ὀϊγη τὸ {Π6 ἀδβῖγε ψἹἢ 
ὙΠ] ἢ Πα Παὰ Ἰοηρσ θδδθη Ἰαθουτίηρ᾽: 
ἴ,6. ἢ6 Θχργεθβθθα ἃ νυ ]βῃ ΠΟ ἢ Πα 
παὰ Ἰοησ ὕδεη δηχίοιβ ἴο τηδῖζα 
Κποννη : ΟΡ. 2 7ο»17)1. 171. ογ. 733. Ὁ 
ἵνα τὴν ἐπιθυμίαν, ἣν πάλαι ὠδινον, 
ταύτην ἀποτέκω. 

8. ἦν ἐν χερσίν] “τύας 1,1 λαρά, 
ἴ.6. ννγαὰβ θείησ αὐγαησεά. 

1. κέ αὐ ἐλὶς 2οϊηέ Αγπέλπδα, 
ὅλε η»ιούλεῦ οΥΓ Ολγγϑοϑίου, 1γ116774765. 
ϑ5.λε ἐεαγζελν γεχαϊίς ἐο ἀδῦ σογιὴς 
21 7107.) λὲ αγιχίφίτες ο7 ἀε7 τυϊάζοτωυ- 
ἀοοάῖ, απα ἐλε ταεγίμεες τυλίελ σἦδ λας 
7 ΟἿ2 ογὲ ἀϊς ῥελαΐ,. «516 ὀέρς ἀΐζηι 
10 σίαν τοῖὰ ἀδῦ τερίϊ Δὲ γ αδαίλ. 

ἐογσ ἰδἰαγεαῖ, δ τοῦϊ ὧδ 7γ86 ἰο αὖ ἂς 
Μὲ αἰοδῖγες. 

9. τῆς μητρός] Απίηυβα. ἴροη 
ΒΕΓ Ππαὰ [8]16ὴ ἴῃς επίϊγα ταβροη- 
51 1ΠΠ| 7 οὐ ΟΠ γγυβοβίομπη᾽ 5 βἀπιοαίίοη, 
Ποὺ ΠυβΡαπα (ϑ'θοιπάιι5) πανίηρ αἰεά 
ΘῈ η ΟἾγΥ5. νὰ ἃ τηθϑτα ἰηΐαδηϊ: 
ΟΡ. τὰς γὰρ ὠδῖνας τὰς ἐπὶ σοὶ 
διαδεξάμενος ὁ θάνατος ἐκείνου ὈδΊονν. 

1ὁ. ἐπῳδαί] ΤΠα βἰησαϊαῦ ἐπῳδή 
ἰ5 ἃ “5Ρ6 11} οΥ “εποῃαηίπγθηϊ. Ἡδθησα 
[86 Ὀ]ΓᾺ] Ξε " ὁγεόγεαΐϊες ᾿ νν ΠΟ ἢ Ἔχου- 
οἶδα ἃ 5Ρ6}1] ΟΥ Τἤδύπι: ΟΡ. σάν. 
οδῥιεργι. υἱέΖ. »ορασί. 11 ὅο Α. 

Ιο. διεκώλυσαν κτλ.}] Αἱ [ἢϊς 
ΡΕγοά Ραγθηΐβ [γβα  ΘΉ1Ὺ {τθὰ ἴο 
ΡΓενεηΐ {Π6]Γ 50η5 ΠῸΠῚ ΘΠ] Ὀγδοίησ 
1Π6 πηοπαβίῖς 6 : 566. ( γυβοβίοῃι 5 
{γϑαῖῖσα ααΐνεγος οῤῥιεργιαίογες οἱΐαξ 
»ηο»αϑέϊεαξ ; Θ5Ρ. 11 59 Ὁ, ὑνΘΥΘ νν8 
ἢανα Δῃ ἄρρεξαὶ πιαάθ Ὀν ἃ δίΠθὺ ἴο 
Ἠϊ5. 505 ΠΠῸΟἢ ἴῃ 1Πς6 βϑατὴηθ νϑίη ἂ5 
1ηαὶ οἵ Απίμυβα. 866 αἷδο Ῥαβοῆ 

ῬΡ- 251 566. μιτοως 
14. ἐπὶ τῆς εὐνῆς ἧς] 1.6. ἐπὶ τῆς 

εὐνῆς ἐφ᾽ ἧς: ορΡ.] 4 ἀπὸ τῆς ἡμέρας 

Ιο 
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6 ΟΕ ΥΞΟσ ΤΟΜΟΣ [1-Π 

ἊΨ ᾿ »“ ͵ὔ 2 , ΄ ἈΝ 6΄ ΑΚ 

δακρύων καὶ τῶν δακρύων ἐλεεινότερα προσετίθη τὰ ῥή- 
11. ᾿Εγώ, φησι, 

᾿ “ » “ “ ϑ, “- “ Ε] » , 

παιδίον, τῆς ἀρετῆς τοῦ πατρὸς τοῦ σοῦ οὐκ ἀφείθην 

ματα, τοιαῦτα πρὸς ἡμᾶς ἀποδυρομένη. 

» ἴω » Ν Α -“ -“ “ “ Ν ἈΝ 

ἀπολαῦσαι ἐπὶ πολὺ, τῷ θεῷ τοῦτο δοκοῦν: τὰς γαρ 
5κ Ν 5 Ν Ν , ς “ » ’ Ν Ν 

ὠδῖνας τὰς ἐπὶ σοὶ διαδεξάμενος ὁ θάνατος ἐκείνου, σοὶ μὲν 
᾿ ὰ »Μ Ἁ ἈΝ “- 

ὀρφανίαν, ἐμοὶ δὲ χηρείαν ἐπέστησεν ἄωρον, καὶ τὰ τῆς 
“4 “ ͵ὔ ᾽ ΕῪ Ε] ΄ 

χηρείας δεινὰ, ἃ μόναι αἱ παθοῦσαι δύναιντ᾽ ἂν εἰδέναι 
»" Ν ΄ “- “ 

καλῶς. 12. Λόγος γὰρ οὐδεὶς ἂν ἐφίκοιτο τοῦ χειμῶνος 
. “-“ , Ψ “ 

ἐκείνου καὶ τοῦ κλύδωνος, ὃν ὑφίσταται κόρη, ἄρτι μὲν τῆς 
“- “ Ε 5 

πατρῴας οἰκίας προελθοῦσα, καὶ πραγμάτων ἄπειρος οὖσα" 
τ ᾽ν Ἅ , 5 , , Ἀ » 

ἐξαίφνης δὲ πένθει τε ἀσχέτῳ βαλλομένη, καὶ ἀναγκαζο- 
͵ ,ὔ Ἀ “ [- , Ν “ 4 » , 

μένη φροντίδων καὶ τῆς ἡλικίας καὶ τῆς φύσεως ἀνέχεσθαι 
μειζόνων. 13. Δεῖ γὰρ, οἶμαι, ῥᾳθυμίας τε οἰκετῶν ἐπι- 

“ 4 »"“" - » ΄ 

στρέφειν καὶ κακουργίας παρατηρεῖν, συγγενῶν ἀποκρούε- 

σθαι ἐπιβουλὰς, τῶν τὰ δημόσια πραττόντων τὰς ἐπηρείας 
Χ Ἁ » " 5 -“ - » . - ΄ 

καὶ τὴν ἀπήνειαν ἐν ταῖς τῶν εἰσφορῶν καταβολαῖς φέρειν 
᾿ Ψ,. ἈΝ δ 

γενναίως. 14. Εἰ δὲ καὶ παιδίον καταλιπὼν ὁ τεθνηκὼς 
΄ “- Ἀ " ἴς , - 

ἀπέλθοι, θῆλυ μὲν ὃν, πολλὴν καὶ οὕτω παρέξει τῇ μητρὶ 
Ἁ 4 “ Ν Ν 3 ΄ ᾿ ΄ ᾿ τὴν φροντίδα, ὅμως δὲ καὶ ἀναλωμάτων καὶ δέους ἀπηλ- 

᾿ ς ᾿ ἢ, ,ὔ ᾽ Ἁ , ] ε ͵ 

λαγμένην. ὁ δὲ υἱὸς μυρίων αὐτὴν φόβων καθ᾽ ἑκάστην 
5 Ψ Ἁ ς , ᾿ , ,ὔ Ἁ 

ἐμπίμπλησι τὴν ἡμέραν, καὶ πλειόνων φροντίδων: τὴν 

1 τὰ ρηματα] οΟΤὴ Τα ΟΥ̓ ΔΠΟἢ 5011 [[ 8 καλως] σαῴφως ΔΠΟΤ 5υ1ὶ [ϊ 12 ῴρον- 

τιδας---μειζονας πὶ φροντιδος μειζονος ναὶ || 15 εἰσπραττοντων Ἦπ τναὶσ [} 

17 ο τεθνεως αἀπελθη νυὶσ 

ἐκείνης ἧς (1.6. ἀφ᾽ ἧς) τὴν φιλίαν 
ἔστερξα τὴν σήν. 

3. τοῦ πατρὸς τοῦ σοῦ] ϑεουπάι5 

12. φροντίδων κτλ. " ἐαγέςΣ ὀεγογιαῖ 
δῦ ἀρε αγιαῖ ξεχ.᾿ Απίμιβα νγαβ ἰδἴξ 
ἃ ψ]άονν αἵ δρουΐ {Π6 ἀρὲ οἵ 20: ςρ. 

(Ξεε ἀθονβ), γγῆο Πε!α [πε ἱπιρογίδῃηϊ 
Ῥοβιοη οὐ »ιαρίσίεγ γρ1{1{166 αἵ 
ἈΑπέοςῇ. 

26. οὐκ ἀφείθην 
αἱϊοτυεα ᾿ (ἔτοτη ἀφίημι). 

6. τὰ τῆς χηρ. δεινά] ὅ8εε οἡ 
115 βυθ]εοΐ ΟΠγυβοβίουη᾽β {γααίϊβα 
αὐ υἱάΐμεαγηι {1471107. 6771, αὐνα 771 ,“41717117)1 
1 707 6: Ῥυξοῖῇ Ρ. 134. 

8. λόγος γὰρ οὐδείς κτλ. “ πο 
τυογαῖς εοιεἰα αὐεφηαίεῖν ἐχζγεες᾽ : 1. 
“ρφου]ά τϑδοῃ.ἢ 

“7 τῦας ποΐέ 

Ῥεῖονν οἡ δευτέροις ὁμιλῆσαι γάμοις, 
Δ ηα οἡ οἱ δὲ γεγηρακότες. 

15. τῶν τὰ δημ. κτὰᾺ.} “2ε ἐγ:- 
σεΐς ο7 ἑαχ-ραέλεέγεγς.᾽ δημόσιον Ξε 
ἐᾷ ἴαχ, 1,Αἴ. φτόἑἬγιεηε, αὐ πράττειν 
Ξε “ἴο σοἸ]]θοῖ᾿ (ερΡ. {πε τ.ἡ. εἰσπρατ- 
τὀντων). Αἴ νὶ 4, Βονγενου, δημόσια 
πράττειν--ἴο Ὀ6. ἃ Ραθ]ῖς πάῃ, 
ΡΟ] οἰαη,᾽ 1,αἱ. γενε ῥεῤίἑεανε αρέζε. 

16. τ. τ. εἰ. καταβολαῖς] “2α»- 
γι671: 7) ἑαχες." 



ἘΣ 1] ὨὍὋΕ 54 ΟΕΚΡὗΡΟΤΖ7Ο τ 

-“ , ». 

γὰρ τῶν χρημάτων ἐῶ δαπάνην, ὅσην ὑπομένειν ἀναγκά- 
ζεται, ἐλευθερίως αὐτὸν ἀναθρέψαι ἐπιθυμοῦσα. τ5. ᾿Αλλ᾽ 

ες “ , 

ὅμως οὐδέν με τούτων ἔπεισε δευτέροις ὁμιλῆσαι γάμοις, 
-“ - “-“ Ὄ): - 

οὐδὲ ἕτερον ἐπεισαγαγεῖν νυμφίον τῇ τοῦ πατρὸς οἰκίᾳ τοῦ 
- ᾽ ἣν. ἂν » - “ ᾿ “- ΄ὔ Χ Ν 

σοῦ ἀλλ᾽ ἔμενον ἐν τῇ ζάλῃ καὶ τῷ θορύβῳ, καὶ τὴν 
- “ 2 , ΄“ 

σιδηρᾶν τῆς χηρείας οὐκ ἔφυγον κάμινον, πρῶτον μὲν ὑπὸ 
“ , “ ΄ 

τῆς ἄνωθεν βοηθουμένη ῥοπῆς: 16. ἔφερε δέ μοι παρα- 

μυθίαν οὐ μικρὰν τῶν δεινών ἐκείνων, καὶ τὸ συνεχῶς τὴν 
κ᾿ " ΓΕ ἢ Ἀ ΓΈ, “- ᾿ ͵ 

σὴν ὄψιν ὁρᾶν, καὶ εἰκόνα μοι τοῦ τετελευτηκότος φυλάσ- 
“-“ ᾽ “ 

σεσθαι ἔμψυχον πρὸς ἐκεῖνον ἀπηκριβωμένην καλώς. 
͵ὕ7 “-“ Ἔ Ὁ 4 ΓΝ Ν Ν ΄ ’ὔ 

διά τοι τοῦτο καὶ ἔτι νήπιος ὦν, καὶ μηδὲ φθέγγεσθαί πω 
Ν "» 

μαθὼν, ὅτε μάλιστα τέρπουσι τοὺς τεκόντας οἱ παῖδες, 
-“" οἶ , 

πολλήν μοι παρεῖχες τὴν παράκλησιν. 17. Καὶ μὴν 

οὐδὲ ἐκεῖνό γ᾽ ἂν ἔχοις αἰτιάσασθαι, ὅτι τὴν μὲν χηρείαν 
Ἀ 2 ν 

γενναίως ἠνέγκαμεν, τὴν δὲ οὐσίαν σοι τὴν πατρῴαν 
2 ’ Ν Ν “ ΄ 2 , “ Ἁ 

ἠλαττώσαμεν διὰ τὴν τῆς χηρείας ἀνάγκην, ὅπερ πολλοὺς 

τῶν ὀρφανίαν δυστυχησάντων οἶδα παθόντας ἐγώ. καὶ 
Ἀ Ν ’ ϑι. Ὁ ΕΣ ΄ [οὶ Ν ο Σ γὰρ καὶ ταύτην ἀκέραιον ἐφύλαξα πᾶσαν" καὶ τῶν ὀφει- 

2 θρεψαι τὰ νυὶσ 8 των δεινων)ὔ - ὁμως 2 [[Ϊ εκεινων οπὴ ΔΠΟῚ 501ὴ ἰ 

τὴν σὴν εἰς ΤΊν σὴν Ἡτηι5 ᾿ 9. εἰκονα μοι]- λογιζεσθαι 2 ᾿ το εμψυχον] -" και 

Υ ἀποη νυὶρ ᾿ εκεινὴν ΟῪ {14 ἐχοις] -" εἰπειν καὶ ( νὰ]ρ ἰἰ 17 ορφανιᾳ ᾿ἰχγ΄' 

νὰ]σ 

Ι. ἐῶ] “7 ταν »ιοΐλέγιρ' ο7᾽) : ἢϊ. 
“ομηϊ. 

3. δευτέροις ὁμ. Ὑ.1] 86:6 σα 
τάμα» {π7ι.. 2, ΏΘγα ΟΠ γγβοβίοτχη 
τεϊαΐες ἴπαΐ οπβα ἄαὺ 5 “βορῃϊβῖ᾽ 
(1.6. ρυόθαθὶν, Ηἰβ ἰβασ μοῦ 11] 4 1115) 
ααεϑιϊοηεα Ἠΐπη ἀρουΐ 15. πηοΠ ΕΓ 
Ἀπίδυξα: ὡς δὲ εἶπον ὅτι ἐτῶν τεσ- 
σαράκοντα γεγονυῖα εἴκοσιν ἔχει λοι- 
πὸν, ἐξ οὗ τὸν πατέρα ἀπέβαλε τὸν 
ἐμὸν, ἐξεπλάγη, καὶ ἀνεβόησε μέγα, 
καὶ πρὸς τοὺς παρόντας ἰδών: Βαβαί, 
ἔφη, οἷαι παρὰ Χριστιανοῖς “γυναῖκές 
εἶσιν. ΟἾγν5., πκὸ 51 Ῥαὰὺ] (1 (οΥ. 
ΥἱΪ 40), ἀϊδεουγασοα Ξεοοπα τηδυγίασεϑ, 
Ῥαΐ ἀϊά ποί ἀρβοϊυίεϊν (ου] {Πεπὶ: 
566 Πὶβ ἰγεαῖϊβε αἱ γιο7γ1 7167 7160 
εογρίο, ἀτιὰ ῬαΘΟΝ Ρ. 110. 

4. ἐπεισαγαγεῖν] Θ΄ΙτΉΠ]ΑΥΥ τγα 
Βπὰ τῃ86 ρῥῆταβε μητρυιὰν παισὶν 
ἐπεισάγειν οἵ ἃ ΜΙΔΟΥΨΕΥ Π]ΔΙΓΥ ΠΡ 
ἀραΐη: [,. δπὰ 5. “0. ἐπεισάγω. 

6. κάμινον] (α γεβηϊηρὴ ᾿γεγηαςε᾽: 
π]Θ δ ΠΟΥ Δ ΠΠΥ ΔΡΡΙ ΙΕ ἴο ἃ βἰαίΐε οἵ 
{Π4], 45 ἴῃ 1)εὰϊ. ἵν 20, [6γ. χὶ 4 
(ἢ σιδηρᾶ); 15. ΧΙΝΗ͂Ι τὸ (1ΧΧ) : 
ΠΡ. ΠῚ τι Ὀεϊονν. 

17. ὀρφανίαν δυσ.] ἘῸΥ [Π6 8Δο- 
ουδαῖίνε ἢ δυστυχεῖν ἴῃ Ροβί- 
οἸαββῖοαὶ ασθεῖς ορ. ϑ'υπεβῖαβ 22. 
οἷν. γυνὴ δυστυχήσασα χηρείαν 
(φιοίεα ὈγῪ ΗοεβοΒεὶ). 

18. τῶν ὀφειλ. κτλ. “17 ογιτίεα 
γ»οίλεγι οΥ 116 ἐχῥο» αἰ 7ε γιδεέσσαῦ» 
70» γον εγεαέ (γεῤιέαίζο)ι).᾽ 

ΙΟ 

ἘΝ 
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ὃ ΟΕ ΎΥ50.5ΤΌ77.5 [1.1 

, » Ἁ Ε] ῷ - Ν , 3 , 

λόντων εἰς τὴν εὐδοκίμησιν δαπανηθῆναι τὴν σὴν ἐνέλυπον 
ΣΧ" Ε] - ᾽ ““ εἶ Φ 53 ΝΜ Ψ 

οὐδὲν, ἐκ τῶν ἐμαυτῆς καὶ ὧν ἦλθον οἴκοθεν ἔχουσα 
“- ΄ Ν ; Ε] ΄ 

δαπανῶσα χρημάτων. 1τὃ. Καὶ μή τοι νομίσῃς ὀνειδί- 
“ , -“ ᾽ 5 5 

ζουσάν με ταῦτα λέγειν νῦν. ἀλλ᾽ ἀντὶ πάντων σε τούτων 

μίαν αἰτῶ χάριν, μή με δευτέρᾳ χηρείᾳ περιβαλεῖν, μηδὲ τὸ 
Ἁ ἤὸ ΄ θ γ ΄ “ 3 Ἀ “ ᾿Ὶ 

κοιμηθὲν ἤδη πένθος ἀνάψαι πάλιν" ἀλλὰ περίμεινον τὴν 

ἐμὴν τελευτήν: ἴσως μετὰ μικρὸν ἀπελεύσομαι χρόνον. 

19. Τοὺς μὲν γὰρ νέους ἐλπὶς καὶ εἰς γῆρας ἥξειν μακρόν" 
΄ φ -" Ψ ᾿ Ν 9 

οἱ δὲ γεγηρακότες ἡμεῖς οὐδὲν ἕτερον ἢ τὸν θάνατον ἄνα- 
20. Ὅταν οὖν με τῇ γῇ παραδῷς καὶ τοῖς 

τοῦ σοῦ, στέλλου μακρὰς 
μένομεν. 

-“ ν Υ 

ὀστέοις τοῦ πατρὸς ἀναμίξης 

ἀποδημίας, καὶ πλέε θάλατταν ἣν ἂν ἐθέλῃς" τότε ὁ κωλύ- 
ΡῚ ,ὔ “ 5». ἃ ε ἢ , ᾿} Ψ' Ἁ ΚΕ τ “ 

σων οὐδείς" ἕως δ᾽ ἂν ἐμπνέωμεν, ἀνάσχου τὴν μεθ᾽ ἡμῶν 
᾿ ν . Ξ οἰ 

οἴκησιν. μὴ δὴ προσκρούσῃς τῷ θεῷ μάτην καὶ εἰκῆ, 

τοῖς τοσούτοις ἡμᾶς περιβάλλων κακοῖς ἠδικηκότας οὐδέν. 
2 » Ἀ μὴ 2 - “ Ν ᾿ Ν 

21. Εἰ μὲν γὰρ ἔχεις ἐγκαλεῖν, ὅτι σὲ εἰς βιωτικὰς 

περιέλκω φροντίδας, καὶ τῶν πραγμάτων ἀναγκάζω προ- 
“ “ “ Ἁ Ἁ “- 

στῆναι τῶν ἐμῶν: μὴ τοὺς τῆς φύσεως νόμους, μὴ τὴν 

1 ελιπον (ενελιπον)ὴ εκ των εμαυτὴς οὐδὲν και ων ἔἴρννχΥ ἰ᾿ 6 κοιμισθεν Ἡδητ 

περιμενομεν ΔΠΟΙ [14 μη δη]- ουν 2 ᾿ 17 προστηναι] φροντιζειν (εχ φροντι- 

δας, αἱὐ νἱάξδίαγ, ΟΥ̓) ΟΠΊΠ65 ΡῬγδεῖευ Ο ἔταῃς οἱϊν: νεΐ. ἰηΐ, 2γαξφέσϑ ἢ 

των σων νυὶσ 

5. χηρείᾳ περιβ.] (Ορ. περιβάκ. Ν'ε τηυβδὲ {πΠεπ βιρροβξα ἱμαΐ ΠεῚ 
λων κακοῖς Ὀεΐονν, γέλωτι περιβάλλει 

1 εἰ. 
9- οἱ δὲ γεγηρ.] Νοῖε [Π6 σε πάεΥ: 

ἃ ΥΟΤΉΔ, ΏΘη βρεακίηρσ οἵ Βεύβεὶῇ 
ἴπ [πΠ6 Ρ]υταὶ παπαῖ, 5685 {Π6 
ΤΑ ΒΟ] ηΕ. ὍΤΠηῈ βίαϊεπηεηΐ ἴπ {Π6 
ἰοχί, {παΐ Αμηίμιβα ννὰβ 50 οἱ δ5 ἴο 
Ὀ6 ἴῃ ἀδι]ν ἐχρεοϊαίίοη οὗ ἀβξδίῃ, ἰ5 
ποΐ ἴο Ὀ6 ἴακεπη ΠἸἴθγα! νυ. ΕῸΣ 1 
ΟΒυβοβίομπι νγᾶὰβ ΟῚ ἰῇ 345, ΠΙ5 
τοίου, γηο νναὰβ ποΐ ΤΟΥ {πῃ 20 
αἴ τῆς πῆς οἵ δὶ5 Ὀἰγτ (Ξε 6 οα 
δευτέροις ὁμιλῆσαι γάμοις ἀὈονΕ) νγὰ5 
Ῥογῃ ποί δαυϊϊοῦ πα 325, ἀπά ἴῃ 
[παι σαβε, αἱ [ἴῃς {π|6 οἵ [ἴῃς ενεηΐβ 
τοοογάθα ἴῃ ἴπΠ6 ρῥγεβθηΐ ρβαᾶββᾶϑξ, 
ΜΘ 15 ΡΥΟΌΔΌΙΥ ἀρουΐ 373, 516 
ννὰ5 ποΐ πηοΥα πῃ 48 γεδῖβ οἵ ἅρϑ. 

ἐχοϊζειηεηΐ θα ΠῈῚ ἴο Ἔἐχασσεγαίε. 
10. τ. ὀστέοις τ. πατρός] (οηΐγαϑέ 

[Π6 ννογάβ οἵ {πεὸ ἀνὴρ Μοῃπῖοα ἴο 
ΒΕΓ βοῆηβ5: Αυριυβίίπε Οὐη ἰχ 27: 
2ογιζίε ἄος εογζτς τεὀίσηζσι γιῖλε 
τος ἐἦμς σα κογιίπγόεξ εἴς. 

12. ὁ κωλ. οὐδείς] Ορ.] κα ὁ δὲ 
ἐξαιρησόμενός σε---οΟὐκ ἔστιν. Τἢδ 
ΡΙΓΘβεπί ρδυίοῖρὶα 15. αἶσο ἰοαπά ἴῃ 
ΒΌΘΝ οἸαιιβεβ : ὁ γὰρ καταναγκάζων.... 
οὐκ ἔστιν Ἰὶ 3. 

14-. μάτην καὶ εἰκῇ] ΤῊΘ ιι5ὲ οὗ 
ἴννο αἰπχοβὶ βυποηντηοιβ ννογᾶβ 5.8 
ὈΥ 5146 15 ἃ ἔξαίιισε οἵ (ῃγυβοβίομ β 
βία: ορΡ. μανθάνω καὶ συνίημι ἰϊ 4, 
ἐρυθριάσας καὶ φοινιχθείς ἰϊ 6, δέδοικε 
καὶ τρέμει 1ἰϊ 7, ν 4. 



Τ, 11] ὨὌὍὈΕ 54 ΟΕ ΚΡΟΤΖ7Ο 9 

ἀνατροφὴν, μὴ τὴν συνήθειαν μηδὲ ἄλλο μηδὲν αἰδεσθεὶς, 
« - , “ ᾿Ὶ ΄ » Ἁ “ ᾿ 

ὡς ἐπιβούλους φεῦγε καὶ πολεμίους. εἰ δὲ ἅπαντα πράτ- 
τομεν ὥστε πολλήν σοι παρασκευάσαι σχολὴν εἰς τὴν 
τοῦ βίου τούτου πορείαν, εἰ καὶ μηδὲν ἕτερον, οὗτος γοῦν 
κατεχέτω σε παρ᾽ ἡμῖν ὁ δεσμός. 

΄ -“ » ᾽ὔ , ᾿ 2 “-“ 

σε λέγης φιλεῖν, οὐδείς σοι παρέξει τοσαύτης ἀπολαῦσαι 

ἐλευθερίας: ἐπειδὴ μηδέ ἐστί ὅ ἔλει τῆς σῆς εὐδ ρίας" ἐπειδὴ μηδέ ἐστί τις, ὅτῳ μέλει τῆς σῆς εὐδο- 
κιμήσεως ἐξ ἴσης ἐμοί. 

,ὔ Ν τ » Ἁ ΄ ΄ 2 Ν Ν Ν ᾿ “-“ πλείονα πρὸς ἐμὲ μὲν ἡ μήτηρ, ἐγὼ δὲ πρὸς τὸν γενναῖον 

“ Ἀ Ἀ 

23. Ταῦτα μὲν καὶ τὰ τούτων 

ΜΝ. ΄ “-“ ς Ν » , ᾽ εῚ “- -“ ρυ, αὶ 

ἔλεγον ἐκεῖνον. ὁ δὲ οὐ μόνον οὐκ ἐδυσωπεῖτο τοῖς ῥήμασι 
͵ὔ » Ν Ἁ Ψ :] , » Χ » “ “ 

τούτοις, ἀλλα καὶ πλέον ἐνέκειτο, ταῦτα ἁπαίτῶν, ἅπερ 
, 

καὶ πρότερον. 

ἘΠῚ. 
“-“ ͵ “-“ Ἁ ,ὔ 

συνεχῶς ἱκετεύοντος, ἐμοῦ δὲ οὐκ ἐπινεύοντος, ἄφνω τις 

Ε] “ “- 

24. Ἐν τούτῳ δὲ ἡμῶν ὄντων, καὶ τοῦ μὲν 

ἐπιστᾶσα φήμη διετάραξεν ἀμφοτέρους: ἡ δὲ φήμη ἦν, 
εἰς τὸ τῆς ἱερωσύνης ἡμᾶς ἀξίωμα μέλλειν προάγεσθαι. 

᾽ ᾿ ᾿ 53 “ Ν ᾿ , » κα κᾺ ͵ 25. ᾿Εγὼ μὲν οὖν, ἅμα τῷ τὸν λόγον ἀκοῦσαι τοῦτον, δέει 
“ κ 

τε καὶ ἀπορίᾳ συνειχόμην" δέει μὲν, μή ποτε καὶ ἄκων ἁλῶ' 

Ι αιδεσθης ὡς α αιἰδεσθης αλλ ὡς ὨΚρβί νὰ]σ [ἰ 3 ὡστε] ὑπερ του ναυῇσ ἢ 

7 τι] των αλλων ς |ϊ τό επισκοπης νυὶσ ᾿ παραγεσθαι (αὶ 

7. ἐπειδὴ μηδέ]! ΑἴεΙ ἐπεί 
(ἐπειδή) ἀπὰ ὅτε ἴῃ ιι5ε οἵ μή ἴοΥ οὐ 
5 ΨΕΥΥ σομηηοη ἴῃ ἰαία αταεκ : ΟΡ. 
ἮΙ 14. ἐπεὶ μηδὲ πῦρ.. ὑπόκειται, 11 1 
ὅτι μηδὲ ἀπάτην δεῖ...καλεῖν: δηά 
566 (Ἰεμηεηΐ οὗ ΑἸθχαπατσία .ϑζγονιαΐεῖς 
νἱῖ (εά. Ηοτί- Μαγου) Ρρ. 280, 295- 

1ο. οὐκ ἐδυσ.] “τυας γιοΐ ῥεέ οπμέ 
φῇ ερτεγείδγεαγζέ." 

111. «ὁτεαϊαίεγιίν ἐλε γη 7017, 15 ἐῤγεααὶ 
ἐλαΐ Βαεὶλ αγιαάΐ Ολτγγδοσέογι αγὸ ἰο δὲ 
γιααε ῥΐσλοῤε. Ολγγεοσίονι αἀσγεας 0 
διε» ἐο φογιδεζ7 αἰογε σλομία ἐλὲς ἐδ 
)ργεδαῖ τεῤογὲ ἀΐς γγίωια: ὁπ σοεγεζέν 
γέσοίσες γ10 10 «4(77} ομέ λῆς αγί οὗ 
ἐλε αργεεηιεηί, 2 γεκεγί, τυλέμ {λέ 
εγζέϊεαὶ νιον»): αγγῖτες, (17.}.5. ἐο71- 
κεαῖς ἀΐρισε; “αν: ἐς εονισεογ αἰαὶ 
αἰογιδ: αγιαὶ Σοῦ αὔ67, ΤΟΙΣ 171 σγεαΐ 
εἰεσῥοαίέρεν 9 Ολτγς., τοῖο ἐς ηιόγεῖν 
αριεδεα αἱ ἀτς ἰϊείγε5:. 

τό. ἱερωσύνης] Τῆε νυ]σαίε τεαά- 

ἴῃς ἐπισκοπῆς, ἴοΥ ψΏΪΟΝ 1 οαπποΐ 
ἀἴβοονευῦ ΔἢΥ Μ5. δι Ποτν, πὸ ἀοαθὶ 
σίνεβ ἴῃς σούγεοῖ βθῆβε. ΕἼΟΙΙ 1 2 
ὅταν δὲ ἐκκλησίας προστῆναι δέῃ κτλ. 

1|1 1.2 Δηα (ΟἸ]οννῖησ Πα ρίθυβ, 1ἴ 15 οἰθαύ 
1Παῖ ννμαΐ νγὰβ ργοροβεά ννᾶβ ἴο σοῃ- 
βϑογαΐθ Βαβι] ἀπὰ (γυ5. ἃ5 ὈΙΒΠΟΡ5, 
αῃα ποΐῖ ἴο ογάδϊη {ΠῈΠὶ ΡΥ ἴθ 5 
ΟΥ ἄξαοοηβ. [Ι͂ἢ Π|1Ρ5 ΜῈ Πᾶνα τὸν 
ἐπίσκοπον τηφηςο Πα Ξρϑοϊβοα]]γΥ. 

1 Πα5 Ὀδβη οδ]εοΐεα {Παΐ (τυ. 
αἴ 115 {ἰπ|ὸ νγὰβ ποΐ γεῖ 30 ὑεδῖβ 
οΪά, αηὰ ἤεηῆςα νγὰβ ποῖ εἰ!ρίθ]6 (ῸΥ 
σοπβθογαίίοη, δοοογάϊηρσ ἴο [Π6 σα ΠΟῚ5 
οὔτε Οουηο!} οἴ Νεο- ὑδαβαγθα. 566, 
Βοννενεσ, ΒΙίηρμαπὶ Ογήρίγες εείοεί- 
αὐίϊεας ΒΟΟΙΚ 1Π χ τ: “η]γοαμεξίο)ι 
Ρ- χχίν. Αἰμαπαβίιιβ νγαὰβ Ροββί]Υ 
ὉΠΩ͂ΘΥ 30 ΜῬΏΠΕΠ ΠΕ νγὰβ τηδάα ὈΙΒΒΟΡ : 
θεῖ ορΡ. ανναίκίη ϑλμκαῖζες οὐ .«4.͵γ,1αγι157)1 
Ῥ 71: 

ι8. ἄκων ἁλῶ] ΕῸΓ Εχδιηρ]65 οὗ 

22. Κἂν γὰρ μυρίους 5 

1ΙΟ 
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ΙΟ ΟἸΚΥΒΟΞΤΖΟΜ [1. ΠΙ| 

, Ν “ ΄ , “ »“ 

ἀπορίᾳ δὲ, ζητῶν πολλάκις, πόθεν ἐπῆλθε τοῖς ἀνδράσιν 
Ά -“ ΄ “ -“ 

ἐκείνοις ἐνθυμηθῆναί τι τοιοῦτο περὶ ἡμῶν. εἰς γὰρ 
Ν -“ “-“ “- 

ἐμαυτὸν ἀφορῶν, οὐδὲν εὕρισκον ἔχοντα τῆς τιμῆς ἄξιον 
» 7 « Ἂ, -“ " ἈΝ , ᾽ 

ἐκείνης. 26. Ὃ δὲ γενναῖος οὑτοσὶ προσελθών μοι κατ 
, , 

ἰδίαν, καὶ κοινωσάμενος περὶ τούτων ὡς ἀνηκόῳ γε 
ὄντι τῆς φήμης, ἐδεῖτο, κἀνταῦθα καὶ πράττοντας καὶ 

͵ 2 - Ας ͵ 

βουλευομένους ὀφθῆναι τὰ αὐτὰ, καθάπερ καὶ πρότε- 
-“ ε Ε] Ν . ͵ δ» σῷ » ΄ ;): 

ρον: ἕψεσθαι γὰρ αὐτὸν ἑτοίμως ἡμῖν, καθ᾽ ὁποτέραν 
“-“ ς -“ ΄ 

ἂν ἡγώμεθα τῶν ὁδῶν, εἴτε φεύγειν εἴτε ἑλέσθαι δέοι. 
᾽ , , ] -“ ἴον , τὰ Ν ο 

27. Αἰσθόμενος τοίνυν αὐτοῦ τῆς προθυμίας ἐγὼ, καὶ 
ζημίαν ἡγησάμενος οἴσειν παντὶ τῷ κοινῷ τῆς ἐκκλησίας, 

ἴν Ἁ οἾ “- 

εἰ νέον οὕτως ἀγαθὸν, καὶ πρὸς τὴν τῶν ἀνθρώπων ἐπι- 
Ἅ “ Υ͂ -“ εἶ 

στασίαν ἐπιτήδειον, ἀποστεροίην τοῦ Χριστοῦ τὴν ἀγέλην 
Ν Ν » , Ἁ ᾿ “ .} ᾽ , Ἀ 

διὰ τὴν ἀσθένειαν τὴν ἐμαυτοῦ, οὐκ ἀπεκάλυψα τὴν 
τ Ν ΄ὔ ΄ὔ ,ὔὕ 

γνώμην, ἣν εἶχον περὶ τούτων, ἐκείνῳ, καίτοι γε μηδέποτε 
, “- “- 

πρότερον ἀνασχόμενος λαθεῖν τι τῶν βουλευμάτων αὐτὸν 
“-“ 5 -“ 3 ΕῚ 2 Ἂν - ΝΑῚ ς Ν ΄ Ἁ ᾽ 

τῶν ἐμῶν: ἀλλ᾽ εἰπὼν δεῖν τὴν ὑπὲρ τούτων βουλὴν εἰς 
ἢ Ὡ Ν -“ “-“ 

ἕτερον ἀναβαλέσθαι καιρὸν (οὐ γὰρ νῦν τοῦτο κατεπείγειν), 
ΒΩ ͵ τὶ ᾿ς Ν . Ν ͵ὔ ΄ τὰν Ἀ 

ἔπεισά τε εὐθέως μηδὲν ὑπὲρ τούτων φροντίζειν, καὶ ὑπὲρ 
“, ͵ὔ -“ ς 

ἐμαυτοῦ παρέσχον θαῤῥεῖν, ὡς ὁμογνωμονήσοντος, εἴ ποτέ 
ἴω “ - , ν 

τι τοιοῦτον συμβαίη παθεῖν. 28. Χρόνου δὲ παρελθόντος 
-“ Ν “ ΄. . “ 

οὐ πολλοῦ, καὶ τοῦ μέλλοντος ἡμᾶς χειροτονήσειν ἐλθόν- 
΄ Ν , 

τος καὶ κρυπτομένου μου, μηδὲν τούτων εἰδὼς, ἄγεται μὲν 
ς οἱ ᾿] ἡ 2 ΄ , ΝΣ Α, ἢ, , 

ὡς ἐφ᾽ ἑτέρᾳ προφάσει' δέχεται δὲ τὸν ζυγὸν, ἐλπίζων, 

9. φυγειν ογ2 νυὶσ | 12 νεου αγαθου--επιτηδειου να]ρ || τὴν τῶν πολλων 

ἐπι. α νὰὶσ || 17 ὑπερ] περι ἔ |Ϊ τ8 αναβαλλεσθαι 2 νυ] |Ϊ 21 συμβαινη 

νὰ] || 23. μου] αὐτὸς ΧΥ͂ νὰ]ρ 

[οτοθᾷ οτάϊπαϊίϊοηβ 566 Βίηρμπαιη ἀγέλην τα θοΐἢ ἀδρεπάθηξ οη ἀπο- 
Ογῖρρ. είς. Βοος τ᾿ νἱῖ 1--- ; 
Πα σομρατα ἴῃς οαβθ5 οἵ 581 Απὶ- 
Ῥτοβθ, ὃ: Αυρυβίπθ, ἀπά 851 Μαγίη 
οἵ Του. 

6. καὶ πρ. κ. βουλ. ὀφθῆναι τὰ 
αὐτά] “ἐο δὲ 5671 ἐο αργεδ γι δοίλ Ομ 
αεἴΐογις αγια] ο147 φίατι5.᾽ 

11. παντὶ τῷ κοινῷ] “αἱ ἐλε 
εογιγιογτυεαί." 

12. νέον οὕ. ἀγ.1 ΤΗὶβ απ τὴν 

στεροίην. 
22. χειροτονήσειν] “10 ογαΐαϊ7ι.᾽ 

ὙΤἼΠῈ ννοτὰ νγὰβ οὐ θη! ]ν ἀξεᾶ οὗ {Π8 
εἰθοίίΐοη οὗ ἴῃ οἱεῖρυ, δπᾶ νγὰβ 
αἰτογνναυβ ἀρρ θα ἴο {πεῖν ογάϊπα- 
οη: 566 ϑυίοεῦ 7 εραμγμς, συῦ., 
Μαβοὴ ζυε Ογαίίογις Ὁ. τό, οζα 
716 Ολμγεῖ ἀγα ἐλεὲ 27ὲρῖείν» Ὁ. 
2755. Οπ [ἋΠε ἴογηι οὗ ογαϊηαίϊομ 
566 29.6Α «τ. " ΒΙιβῃορ.᾽ 



ἘΞ 1] ὨΌῸΕ ΘΑ ΘΟΕ ΑΚΡΟΤΖΊ7Ο ἘῚ 

ΑῚ φ « Ἑ » » -“ ᾿ ε “-“ , « 

ἐξ ὧν ὑπεσχημένος ἤμην αὐτῷ, καὶ ἡμᾶς πάντως ἕψεσθαι, 

μᾶλλον δὲ νομίζων. ἡμῖν ἀκολουθεῖν. 29. Καὶ γάρ τινες 
“ » “Ὁ , » , Ν εν ΄, 

τῶν ἐκεῖ παρόντων, ἀσχάλλοντα πρὸς τὴν σύλληψιν 
«ς “ - 

ὁρῶντες, ἠπάτησαν, βοῶντες ὡς ἄτοπον εἴη τὸν μὲν θρα- 

σύτερον εἶναι δοκοῦντα παρὰ πᾶσιν (ἐμὲ λέγοντες) μετὰ 

πολλῆς τῆς ἐπιεικείας εἶξαι τῇ τῶν πατέρων κρίσει, ἐκεῖνον 

δὲ τὸν πολὺ συνετώτερον καὶ ἐπιεικέστερον θρασύνεσθαι 

καὶ κενοδοξεῖν, σκιρτῶντα καὶ ἀποπηδῶντα καὶ ἀντιλέ- 

γοντα. 30. Τούτοις εἴξας τοῖς ῥήμασιν, ἐπειδὴ ἤκουσεν 
Ὁ ᾿ Ν , ἊΝ ἴον “ 

ὅτι διέφυγον, εἰσελθὼν πρός με μετὰ πολλῆς τῆς κατη- 
, , ΄ τ΄ να ΄ , ἢ Η ΠῚ 

φείας, καθέζεται πλησίον, καὶ ἐβούλετο μέν τι καὶ εἰπεῖν, 

ὑπὸ δὲ τῆς ἐπηρείας κατεχόμενος, καὶ λόγῳ παραστῆσαι 

τὴν βίαν, ἣν ὑπέμεινεν, οὐκ ἔχων, ἅμα τῷ χᾶναι ἐκωλύετο 
΄ “-“ ᾽ , ᾿ Ἁ κ γὼ 7 ε - 

φθέγξασθαι, τῆς ἀθυμίας, πρὶν ἢ τοὺς ὀδόντας ὑπερβῆναι, 

διακοπτούσης τὸν λόγον. 31. Ὁρῶν τοίνυν ἐγὼ περί- 

δακρυν ὄντα καὶ πολλῆς πεπληρωμένον τῆς ταραχῆς, καὶ 
Ἀ » “ ὦ Ἀ 2 , [εἰ Ν “-“ “ 4 “ Ι 

τὴν αἰτίαν εἰδὼς, ἐγέλων τε ὑπὸ πολλῆς τῆς ἡδονῆς, καὶ 

τὴν δεξιὰν κατέχων ἐβιαζόμην καταφιλεῖν, καὶ τὸν θεὸν 
γὼ 7 “ τ κ᾿ Ἂς ΄ 3 ν . 
ἐδόξαζον, ὅτι μοι τὸ τῆς μηχανῆς τέλος εἶχε καλὸν καὶ 

Ε] » , « Ν 53 -“ » ᾿ς 

οἷον ηὐχόμην ἀεί. 32. Ὡς δὲ εἶδε περιχαρῆ τε ὄντα καὶ 

φαιδρὸν, καὶ πρότερον ἤἠπατημένος ὑφ᾽ ἡμῶν ἤσθετο, καὶ 
μᾶλλον ἐδάκνετο καὶ ἐδυσχέραινε. 

Ι ὑποσχομενος ἔννΧΥ2Ζ [Ϊ 2 μιν] ἡδὴ 2 ᾿Ἡ 12 της ἀποριας γ' νὰ]ρ [ τ4 φθεγ- 

γεσθαι ναὶϊσ, εἰ ἀδῃϊπο- ὑπο Κί ναὶ εκωλ. ὑπὸ τὴς αθ. φθεγξασθαι, τῆς 

εἐπηρειας πριν ἡ κτὰ. ΟἿ || 18 φιλειν οἵχ {|| ὺ10 τα τῆς μηχανὴς νυν [| ᾷ 21 καὶ 

μαλλον] οὔὰὴ και οΖ 

ι. ἐξ ὧν κτλ. 1.6. ἐκ τούτων ἅ: 
“7»ογε τυλαΐ 7 λαα 2γογιϊξεα.᾽ 

3. ἀσχάλλοντα π. τ. σ.]" ἐλα,ηι 
αἱ ἀΐς εαῤίμγε.᾽ 

8. σκιρτῶντα] “ ὀεῖγι,ρ γεσίζνε ᾽ 
(Πκε ἃ γουηρ οο]1). Ῥοββίθ]ν ἀπο- 
πηδῶντα ςοπιίϊπιι65 [Π6 τπεϑίαρΠου, ἴῃ 
ἴῃ βεῆβε οὗ "βϑηγίησ᾽: ορ. 1 4 ἀπο- 
πηδᾶν. 

Ιο. πρός με] ΑΡΡατδηιν Ογγ5. 
Βαᾶ ποῖ τεϊυγηεα, αἴἴου ἴῃς ρεγιοά 
οὗ Τοποραϊμηθηΐ, ἴο ἢϊβ ἤοῖης, θεῖ 
νγὰ5 ᾿ἰνίπρ Ὀ. Πἰ πε]: οΡ. νἱ 7 οὐδὲ 

πρὸς αὐτήν (1.6. ΑπίΠιι5α) ἐστί μοί τι 
κοινόν, νὶ 12 διὰ ταῦτα τὸν οἰκίσκον 
(Ἢ “611 φυλάττω τοῦτον κτλ. 

12. ἐπηρείας] " ἐγιαἰζογιαίΐον):᾽: ΠΡ. 
αὐὖν. οῤῥιτέργι. οἱΐ. »ιογιασί, 1 72 8Ε 
ἐπηρεάζεσθε (ἱμαἴζογιε γεγ115) ἅτε οὐκ 
ἀρκούσης τῆς ἡλικίας πρὸς τὴν ἀπό- 
λαυσιν. ΑἸ Ί 4 (Π6 Ξυρδίαηξινε Ὀθαυ5 
15 ΟΥ̓Δ ΠΑΥΥ 56 η56 οἵ “᾿ηβα],᾽ “ἀὈιι56.᾽ 

19. τὸ τῆς μηχανῇς]τεἡ μηχανή, 
“416 σέγαΐα ρθη." τέλος... καλόν 15 18 
ΟὈ]εοὶ οἵ εἶχε. 

1ΙΟ 

τς 

20 



12 ΟΠ ΔΚΥΒΟΞΤΟΜΟδ [1.τν 

᾿, ἈΝ 7 -“" 

ΙΝ. Καί ποτε μικρὸν ἀπ᾽ ἐκείνου καταστὰς τοῦ θορύ- 
» [ο] εὐ » ᾽ Ν Ν « 4 , φω ἃ 

βου τῆς Ψυχῆς, Αλλ'᾽ εἰ καὶ τὸ ἡμέτερον, φησι, διέπτυσας, 
Η ͵ « “ ΕΣ ΕῚ ΄ Ν ΄ Ε ᾽ 3 

καὶ λόγον ἡμῶν ἔχεις οὐδένα λοιπὸν (ὡς ἔγωγε οὐκ οἶδα 
Ἢ » “ “- “- - ᾿Α Ψ ᾿' “- 

ἀνθ᾽ ὅτου): τῆς γοῦν ὑπολήψεως ἔδει σε φροντίσαι τῆς 
“ “-“ ᾿ 

ς σῆς. νῦν δὲ τὰ πάντων ἠνέῳφξας στόματα, καὶ δόξης σε 

ἐρῶντα κενῆς τὴν λειτουργίαν ταύτην παρῃτῆσθαι λέγουσιν 
π - ν Ὰ , Ν ΄ 
ἅπαντες" ὁ δὲ ἐξαιρησόμενός σε τῆς κατηγορίας ταύτης 

, ᾽ -“ 

οὐκ ἔστιν. 33. ᾿Εμοὶ δὲ οὐδὲ εἰς ἀγορὰν ἐμβαλεῖν ἀνεκ- 
, “ ΄ “ 

τόν: τοσοῦτοι οἱ προσιόντες ἡμῖν καὶ καθ᾽ ἑκάστην 
5 “ εὖ ε ΄ “ , » ΄, 

τοἐγκαλοῦντες τὴν ἡμέραν. ὅταν γὰρ ἴδωσί που φα- 
, “- “ ΄, “-“ , , 

νέντα τῆς ἡμέρας μέρος τῆς πόλεως, λαβόντες κατὰ 
( [τ Ν -“ ΕΣ “ 

μόνας ὅσοι πρὸς ἡμᾶς οἰκείως ἔχουσι, τῷ πλείονί με 
- , ς ΄ “ » , 8, . -“ 

τῆς κατηγορίας ὑποβάλλουσι μέρει. εἰδότα γὰρ αὐτοῦ 
Ἁ , Ά, ᾽ ν Α, Ψ Ν » Ἕ -»“ τὴν γνώμην, φασὶν (οὐδὲ γὰρ ἄν τι σὲ ἐλάνθανε τῶν 

» τ Ε] ΕΙ » Γ ΕῚ ΕῚ - “ ΕῚ , 

τεἐκείνου), οὐκ ἔδει ἀποκρύψασθαι, ἀλλ᾽ ἡμῖν ἀνακοινώ- 
- Ἂ ᾿, σασθαι ἐχρῆν: καὶ πάντως οὐκ ἂν ἠπορήσαμεν πρὸς τὴν 

" “- ἄγραν μηχανῆς. 
λλοῦ ταῦτα βουλευόμενον, αἰσχύ ὶ ἐρυθριῶ πρὸ πολλοῦ ταῦ υόμενον, αἰσχύνομαι καὶ ἐρυθριῷῶ πρὸς 

34. ᾿γὼ δὲ, ὅτε μέν σε οὐκ ἤδειν ἐκ ̓  

΄, “ " , ’ 

ἐκείνους εἰπεῖν, μήποτε καὶ ὑπόκρισιν τὴν ἡμετέραν εἶναι 

2 ψυχης]7- και ο Βασιλειος (εἰ 5ἷς ρΡαβϑὶ πηι) ἔ [ἰ 6 παραιτησασθαι ὙΥΖ2 ἵ 

7 κακηγοριας α [ ΤΙ μέρει τῆς πολεως ἴρ φανεντα ποὺ της πολεως ( νυἱρ 

14 σε ελαθε τι νυ]σ [15 ΟΠ] εδει ς 

ΙΝ. 28αε1] ῥγοεοοιῖς ἐο ἀδεεγιδο ΔῈ γοῖε αἰφείϊγιεα ἐλῖς γγριγεῖ:γ}. ἘῸΓ 
αὐεμ ῥοστέϊονε ὧς τυλίελ Δὲ λας 
ὁδογε ῥῥαεοαί ὧν ἐΐε αείΐογε οΓ (775. 
,Ἶπε ἐς εογιοέαγεϊν ὀέαηιεα,, ἀξ δαγς, 707 
γιοΐ λαυΐγιρ Φηοτυν ὀεγογελαγια ἀϊς 
,ρτομαῖ᾽» ἐγφγεζίογε: τουλῖο ἐλοσε τοῖο 
σοεείεαῖ Ογγ5. 707 εογιδεςγαΐίογ τὰ 
Ζριαἰἱργιαγιέ αὐ ὀέοίγισ οῤεγῖν Μοπέεα. 
Βαεῖ! ἐλέζε γεῤγοαεθες ἀϊ ,ηογα, 
076 171 σογγοτο ἐλαγε 171. αγιρεγ, 707 
216 αἰδεοῤίζογε τυλίελ ἀὲ λας γασίδεα. 

2. διέπτυσας] “ γοῖε αἰδεῤϊδει." 
4- ὑπολήψεως] " γεῤιιαΐϊογε᾽ : ΠΡ. 

ἷν 2,7; δῃὰ “ἡ ορηῦ. 17ηι 77αΐ. 5238 
τῶν ἄλλων ἐντολῶν πρεσβύτερον ἦν, 
καὶ πλείονα εἶχε τὴν ὑπόληψιν. 

5. δόξης κτλ.] “αἱἰ»εέ» σαγ ἐλαέ τέ 
τας ἐλγοιερὰ ἰουὲ οὗ ἐνιεῤίγν γαϑιὲ ἐλαΐέ 

λειτουργία ἴῃ 1Πε 56η88 οὗ "Ξασοσάοίδὶ 
πλϊ ἰδίγαϊοη ἡ 566 Γσμτίοοϊς οἡ ΡὨ]]. 
11 αὖ 

8. εἰς ἀγορὰν ἐμβ.]Ὶ Ορ. ἱ τ εἰς 
ἀγορὰν ἐμβαλόντι (ποίε). 

Ιο. ὅταν γὰρ ἴδωσι κτλ. Τῆα 
[αχί βθθπι5 ἴο θὲ σουστιρί. ῬΟΒΒΙΌΙΥ 
νὰ 5Ποιυ]ά τεϑαὰ τῆς Ἡμέρας, ἢ 
μέρος τῆς πόλεως 45 ἃ 5ἷοββ. οἢ 
Ἡμέρας: ὕὈαὶ 1 σαπποί πὰ ΔηΥ ἵγασα 
οἵ 1ῃ15 ἂβ ἴῃ πᾶπὴδ οὗ ἃ βθυτΌ οὗ 
Απεοροῇ. 

11. λαβόντες κατὰ μόνας] “"ἑαξίγρ 
»6 ατίαῖϊξ. κατὰ μόνας (καταμόνας) 
οσσατβ ἴῃ Το. ἱ 32 ἀπᾶ εἰβθινῆεγα. 

15. ἡμῖν] “0 τοὶ ἴδ. 10. 186 
Γθηας οἵ Β851}. 



Ι. τν] ὨὋἫὉΣ ΒΑ (ΓΞ ΑΡΟΤΊΤ7Ο 13 
,ὔ 1 δ᾽ Ἀ (Ἂν 4 ΜΕ ν» Ὁἱἦ 

νομίσωσι φιλίαν. εἰ γὰρ καὶ ἔστιν, ὥσπερ οὖν καὶ ἔστιν, 
Ἀ 5 ἃ δι Ἂ(. ΕΣ ’ » κὸ ᾽ ιν - ΝΜ “- 

καὶ οὐδὲ ἂν αὐτὸς ἀρνηθείης, ἐξ ὧν εἰς ἡμᾶς ἔπραξας νῦν, 
» Ἅ Ἁ ΝΜ Ν , “- Ν ς - Μ 

ἀλλὰ τοὺς ἔξωθεν καὶ μετρίαν γοῦν περὶ ἡμῶν ἔχοντας 
, Ν Ν 6 ,, , ΄ » “- ᾿ 

δόξαν καλὸν τὰ ἡμέτερα κρύπτειν κακά. 35. Εἰπεῖν μὲν 
δ Ἁ ᾽ Χ ᾿} Ν εἿ [ὦ ΝΜ, Ν ας “Ὁ 2 “ 

οὖν πρὸς αὐτοὺς τἀληθὲς, καὶ ὡς ἔχει τὰ καθ᾽ ἡμᾶς, ὀκνῶ" 
" Ν “ Ἅ “ 

ἀναγκάζομαι δὲ λοιπὸν σιωπᾶν, καὶ κύπτειν εἰς γῆν, καὶ 
26. Κὰἂὰν 

Ν Ἁ , 2 , ΄ ὔ » , 

γὰρ τὴν προτέραν ἐκφύγω κατάγνωσιν, ψεύδους ἀνάγκη 

τοὺς ἀπαντῶντας ἐκτρέπεσθαι, καὶ ἀποπηδᾶν. 

,ὔ , ε Ν . 2 ΓΑ -“ 7 

με κρίνεσθαι λοιπόν. οὐδὲ γὰρ ἐθελήσουσι πιστεῦσαί 
Ψ ν , ᾿ Ν » » - ᾽ 

ποτε, ὅτι καὶ Βασίλειον μετὰ τῶν ἄλλων ἔταξας, οἷς οὐ 
5 3 Ν Ε] Ἁ Ψ, 

θέμις εἰδέναι τὰ σά. 37. ᾿Αλλὰ τούτων μὲν οὐ πολύς μοι 
5 Ἁ - “ , « ,΄ -“ ᾿ “ “ 

λόγος, ἐπειδὴ σοὶ τοῦτο γέγονεν ἡδύ. τῶν δὲ λοιπῶν πῶς 
κ ᾽ ΄, ε ῃ ᾽ , 

οἴσομεν τὴν αἰσχύνην; οἱ μὲν γὰρ ἀπονοίας, οἱ δὲ φιλο- 
’ὔ Ν ,ὔ “ Ν Ἄν, ᾽ , “ 

δοξίας σὲ γράφονται: ὅσοι δὲ εἰσὶν ἀφειδέστεροι τῶν 
, “4 Ἐκ δὰ “ 3 , 6 ἴω 

αἰτιωμένων, ταῦθ᾽ ἡμῖν ἐγκαλοῦσιν ἀμφότερα ὁμοῦ, καὶ 

38. δίκαια 
,ὔ , ] ᾿ Ἀ » ,ὔ ͵ ᾽ 

“πεπονθέναι λέγοντες αὐτοὺς, καὶ εἰ μείζονα τούτων ἀτιμα- 
, ἈΠ 6 “ ,, 

σθέντες ἔτυχον παρ᾽ ἡμῶν: ὅτι τοσούτους καὶ τηλικούτους 
» ’ ΝΜ ΄ὔ Ν , “ς ΨΜ “-“ “ 

ἀφέντες ἄνδρας, μειράκια χθὲς καὶ πρώην ἔτι ταῖς τοῦ 

, Ν 3 ἡ ΄ “ 

προστιθέασι τὴν εἰς τοὺς τετιμηκότας ὕβριν" 

2 οὐδ᾽ ἂν αρνηθειης εξ ὧν αὐτὸς εἰς ἡμᾶς κτᾺ. ΓΠΡΥΧΥΖ [[ 5 ΟΠὶ προς 

αὐτοὺς α ᾿Ϊ 9 εθελησουσι]-" μοι {2 νὰ]ρ || 12 τὴν δὲ λοιπὴν Χ νὰ]σ ||ᾷ13 τὴν 

αιἰσχυνὴν] οπὴ τὴν νυ]σ ᾿ἰ 15 ταυτα τε ἡμιν αμῴ. εΕΎΚ. ομου νὰ]ρ [[ τό εἰς] 

προς α 

3. τοὺς ἔξωθεν] “ ἐλέ οτείςταο 26. ἀποπηδᾶν] (Ρ. οῃ ἷ 3 (σκιρ- 
τυοτἰα.᾽ ΟΡ. παρὰ τῶν ἔξωθεν, πρὸ τῶντα). 
τοὺς ἔξωθεν ἴῃ [ῃ15 ΠΠαρίευ, τῆς παρὰ το. Βασίλειον] (ρ. οῃ ἱ τ (εῖς). 
τῶν ἔξωθεν δόξης ἱ 5, οἱ ἔξωθεν 13. ἀπονοίας) “αγγοραγιζε,, ἴῃ 6 
δικασταί ἰὶ 3, τῶν ἔξωθεν ἀρχόντων ιἰϊ ΤαραΥ τηθαηΐησ οὗ [Π6 ννοσά ἴῃ 
15, οἱ τοῖς ἔξωθεν δικάζειν καθήμενοι ΟἼγν5. : 6Ρ. 1ἰ 4 εἰς ἀπόνοιαν αἴρονται 
11 τ18. Βαΐί αἵ ν 8 οἱ ἔξωθεν τηδᾶηβ 
“ΡῬαραηβ᾽: οἱ τούτους (τοὺς λόγους) 
ἀσκοῦντες ἐν τιμῇ. οὐ παρὰ τοῖς ἔξωθεν 
μόνον, ἀλλὰ καὶ παρὰ τοῖς τῆς πίσ- 
τεως οἰκείοις. ὅ.66 αἶβὸ ἴὶ 4, ὑνΠΘΓα 
ΟἾγγβ. αυοίΐεβ Ἂ Τίηι. 11 7 δεῖ δὲ 
αὐτὸν καὶ μαρτυρίαν ἔχειν καλὴν ἀπὸ 
τῶν ἔξωθεν, ἀπὰ ποίΐς σα ἰρε. ΑἹ11 7 
λόγων τῶν ἔξωθεν ΞΞ " Ξεου]αΥ Ἰδαγη- 
Ἰησ. 

ἤ. ἐκτρέπεσθαι] “1ο αὐοϊα." 

πολλοί, “ον. ἐγε 77αίέ. 65. τὸ ἐξ 
ἀπονοίας ἥμαρτεν ὁ πρῶτος ἄνθρωπος, 
προσδοκήσας ἰσοθεΐαν, 1 7ογ1))1. 171 
Λορ!. ὅδι Ὁ τοιοῦτοι οἱ ἐπὶ σοφίᾳ 
μέγα φρονοῦντές εἰσι, καὶ εἰς ἀπόνοιαν 
ἐκπίπτοντες τὴν ἐσχάτην. 

14. γράφονται) “ἑγαζεΐ): νῖῖῃ 
Βεϑηϊνα οὗ {Π6 ἀδσοιπβαίίοη (ἀπονοίας). 

16. τοὺς τετιμ.} 1.6. ἴΠο56. ψῆο 
βε]βοϊβα (ῆγγϑβ. δηα Βδ91] αἂ5 νγνουῃν 
οὗ οοπβθοζαίίοη, 

Ιο 

15 
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ΟΥ̓ ΚΎΘΟΝΤΟΜ δ [1.τν 14 
7 , 5 ΄ὔ “ , 4, Ἀ βίου μερίμναις ἐγκαλινδούμενα (ἵνα χρόνον βραχὺν τὰς 

᾿] -“" ΄ Ν Ἁ ΄ ᾿ "4 

ὀφρῦς συναγάγωσι, καὶ φαιὰ περιβάλλωνται, καὶ κατήφειαν 
΄, 7 

ὑποκρίνωνται) ἐξαίφνης εἰς τοσαύτην ἤγαγον τιμὴν, ὅσην 
ὑδὲ ν΄ ͵ θ δό Ν . ᾿ ᾿ ,ὔ 

οὐδὲ ὄναρ λήψεσθαι προσεδόκησαν. καὶ οἱ μὲν ἐκ πρώτης 
“- “ ἢ 

ἡλικίας εἰς ἔσχατον γῆρας τὴν ἑαυτῶν ἐκτείναντες ἄσκησιν 
-“" βόν ΕΝ ν “- “ 

ἐν τοῖς ἀρχομένοις εἰσίν: ἄρχουσι δὲ αὐτῶν οἱ παῖδες 
-“ Ν Ἁ Ι͂ , -“ 

αὐτῶν καὶ μηδὲ τοὺς νόμους ἀκηκοότες, καθ᾽ οὺς δεῖ ταύτην 
ἈΝ ᾽ ᾿φ -“ 

αὐτοὺς διέπειν τὴν ἀρχήν. ταῦτα καὶ πλείονα τούτων 
-“ ΕΤ Ὶ 2 

λέγοντες συνεχῶς ἡμῖν ἐπιφύονται. 30. ᾿Εγὼ δὲ ὅ τι μὲν 
ἈΝ “-“ 7 "» 

ἀπολογήσομαι πρὸς ταῦτα, οὐκ ἔχω" δέομαι δὲ σοῦ φράσαι 

μοι. 
Ἀ Χ ἐν Ν ΕΒ 2 , ,ὔ 

τὴν φυγὴν, καὶ πρὸς ἄνδρας οὕτω μεγάλους τοσαύτην 

50 Χ Ν ς Ὁ νχ 3". τὶ Ξ Ψ ’ - 

οὐδὲ γὰρ ἁπλῶς οὐδὲ εἰκῆ ταύτην οἶμαί σε φυγεῖν 

Ἁ 3. , “-“ ἀναδέξασθαι τὴν ἔχθραν, ἀλλὰ μετά τινος λογισμοῦ καὶ 
“4 2 Ν “ »-“ “ ᾿ ως “ 3 ,ὔ 

σκέψεως ἐπὶ τοῦτο ἐλθεῖν: ὅθεν καὶ λόγον ἕτοιμον εἶναί 
᾿ ,ὔ ͵ Ψ ἷ, 

σοι πρὸς ἀπολογίαν στοχάζομαι. εἰπὲ οὖν εἴ τινα πρό- 
7 ᾿ ᾿ - ΄ 

φασιν δικαίαν πρὸς τοὺς ἐγκαλοῦντας δυνησόμεθα λέγειν. 
[2 Ν “  ἷγἧ 0, 7 μὰ ΄ 5 “Ὁ 

40. Ὧν γὰρ αὐτὸς ἠδίκημαι παρά σου, οὐδένα ἀπαιτῶ 
᾿] ͵ ᾿ φ 

λόγον, οὐχ ὧν ἠπάτησας, οὐχ ὧν προὔδωκας, οὐχ ὧν 
ς - " 

ἀπέλαυσας παρ᾽ ἡμῶν ἅπαντα τὸν ἔμπροσθεν χρόνον. 
Β -“ Ν 3, Ν Ἀ Ἁ Ἁ «ς ΄ὔ . 

4ι. Ἡμεῖς μὲν γὰρ καὶ τὴν ψυχὴν τὴν ἡμετέραν (ὡς 

7 οἵὴ αὑτων Υ Ϊ 8 οἵη αὐτοὺς τητιχ να]ρ ἢ} διεπειν} διοικειν ΟΥΠ2 ψαὶσ ἢ 

ΟΠ τούτων Υ̓ ΤΟ ΟΙὴ προς ταυτὰα ΨΥ ᾿ 19 ἀπηλαυσαᾶς Ὑ νὰ]ρ 

ἃγ6 γοπηρ ΘΟ ΡῊ ἴο ὈῈ {ΠΕ ῚΓ 5015. 1. μερίμναις ἐἔγκ.} “ 6710 γο55εαἴ 771 
ἐπιφύονται] " )αξίδ): τέῤογε,᾽ {|κ8 εαγε5.ἢ 9. 

26. ἵνα χρόνον κτλ.] “17 λέν εο)ι- 
ἐγαεί ἐλοῖγ ὀγστυς 707 α ὁγ2ε7 σῥαεοῦ: 
ποίθ {Παΐ ἵνα ΠεΓΙα Ξε ἐάν : ορΡ. Δ Ζογγγ. 
7γ1 Π7αἰ:. κοι Ὁ καὶ ὁ μὲν ἵνα τι εἴπῃ 
ἀστεῖον, ἐμπλησθεὶς ἀπῆλθεν, απὰ 
ἔου οἴμεὺ ἰηβίδμοες 566 ΕἾδ] 5 ποίᾳ 
Οἡ ἤορι7,ι. γι 7αΐ. 404. Ε, ἀπὰ οἡ 
Ἰο»ρι7,1. 1,1. τ Οὐγ. 71 Ὁ. 'ῆε τῇαν 
ΡΕΥΠαΡρ5. σομηρατα (Π6 τι56 οἵ μέ ἴπ 
Τ,αἴΐη (αἴίον 244) ἴο ἀεποίς Ἰἰτηϊταίϊοη 
ΟΥ̓ ΤΕβ  Ι οἴ]οη. 

2. φαιὰ περιβ.] " γοδὲ ἐλεριδεῖοες 
Ζγ1 ὀΐϊαςᾷ,, ἃ5 ἃ ἴσῃ οἵ συϊεῖ δπὰ 
Βα] γ. 

6. οἱ παῖδες αὐτῶν] ἴ.6. [ῃοβε γῆ 0 

Βοιηᾶβ ἸΡΟῚ ἃ ΠΌΔΙΓΥ : 566 ΕἸ6] 4 ̓ 5 
ποία ἡ “7}0)»17)1. 1721: Εῆ. 25Ὲ: αἷβὸ 
Μδαβοη Ζῆνε Ογαΐϊογις Ὁ. 6. 

[1. ἁπλῶς] “Ζλοπρλϊίοεῖν ̓: ἴῃ 
[815 56 η858 1ἴ ΥΘΟῸΥΒ [ἢ 11Π| 1Ο, 13, 18. 

τὁ. φυγεῖν τὴν φυγήν] ΕὸῸτ ἴΠ6 
σορσπαΐθ δοουβαίΐϊνε ΟΡ. κερδανοῦμεν 
κέρδος Ὀεϊονν, ἔπληξεν πληγήν 11 14; 
Δ ηα 566 (ορπεῖ εἷδ 7ολαγιγεῖς Ολγγ- 
σοσίογι αἰϊαίοσο ψιεεῖ γι5ε) ἐδηΐ7 περὶ 
ἱερωσύνης Ρ. 73. 

17. ὧν γὰρ αὐτός] ὧν Ξκετούτων ἃ, 
τὴς σεηϊῖνε σοίϊησ ἢ λόγον: 
“φαΐ ογασίϊογε 707 ἐλὲ τγιγεγίες τυλῖολ 
7 λαυνε γεεεῖνεα." 



1. τν] 22 ΞΑΟσΞΚΦΟΤΊΟ [5 
᾿ “- , 5 , , “- ΄ ες Ν ,ὔ 

εἰπεῖν) φέροντες ἐνεθήκαμέν σου ταῖς χερσί: σὺ δὲ τοσαύτῃ 

πρὸς ἡμᾶς ἐχρήσω τῇ πανουργίᾳ, ὅσῃπερ ἂν εἰ πολεμίους 
Ι 7 - 

σοί τινας φυλάξασθαι προὔκειτο. 42. Καίτοι γε ἐχρῆν, 
εἰ μὲν ὠφέλιμον ταύτην ἤδεις οὖσαν τὴν γνώμην, μηδὲ 

αὐτὸν τὸ κέρδος φυγεῖν: εἰ δὲ ἐπιβλαβῆ, καὶ ἡμᾶς, οὺς 
ν᾿ ἄν “ » ᾽ ΄ ΡΞ ΄, 

πάντων ἀεὶ προτιμᾶν ἔλεγες, ἀπαλλάξαι τῆς ζημίας. 
Σὺ Ν ΡΥ » ΄ θ “ Ν ᾿ . 

43. ὺ δὲ καὶ ὅπως εμπέεσουμεῦα, ἅπαντα ἔπραξας και 
΄ ἀ ΨῈ ΄ὔ Ὁ 7 Ν Ν γὼ 7, κ 

δόλου σοι καὶ ὑποκρίσεως ἐδέησε πρὸς τὸν ἀδόλως καὶ 
΄ -“ “ Ν᾿ , Με ας » ,ὔ Ν γ΄ 

ἁπλῶς ἅπαντα καὶ λέγειν καὶ πράττειν εἰωθότα πρὸς σέ. 

44. ᾿Αλλ᾽ ὅμως, ὅπερ ἔφην, οὐδὲν τούτων ἐγκαλῷ νῦν, 
«Ὁ “-“ 

οὐδὲ ὀνειδίζω τὴν ἐρημίαν εἰς ἣν κατέστησας ἡμᾶς, τὰς 
᾿ ΄ 

συνόδους διακόψας ἐκείνας, ἐξ ὧν καὶ ἡδονὴν καὶ ὠφέλειαν 

οὐ τὴν τυχοῦσαν ἐκαρπωσάμεθα πολλάκις. 45. ᾿Αλλὰ 

πάντα ταῦτα ἀφίημι, καὶ φέρω συγῇ καὶ πράως" οὐκ 
2 Ἁ ΄ » ΄ ““ 5 » » 3 ἈΝ “ 

ἐπειδὴ πράως εἰς ἡμᾶς ἐπλημμέλησας, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τοῦτον 
-»“ Ν , Ν “-“ 

ἔθηκα ἐμαυτῷ τὸν νόμον, ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἐκείνης, ἧς τὴν 
,, »Μ ῃ Ἀ ΄ Ν φ ΕΝ ϑ -“ 5 ͵ὕ “- 

φιλίαν ἔστερξα τὴν σὴν, ὑπὲρ ὧν ἂν ἡμᾶς ἐθελήσῃς λυπεῖν, 
, , ᾽ ᾽ 7, Γ, "Ξ ᾽ ᾿ 

μηδέποτέ σε εἰς ἀπολογίας ἀνάγκην καθιστᾶν. 46. ᾿Επεὶ 
ἶ “-“ 

ὅτι γε οὐκ εἰς μικρὰ τὴν ζημίαν ἡμῖν ἐπήγαγες, οἶσθα καὶ 

αὐτός" εἴγε μέμνησαι τῶν ῥημάτων, καὶ τῶν παρὰ τῶν 
» Ἀ Ὁ -» Ἁ “Ἁ ΄ Ἅ ς “Ὁ "» » ,ὔ 

ἔξωθεν περὶ ἡμῶν, καὶ τῶν ὑφ᾽ ἡμῶν, λεγομένων ἀεί. 
-“ δὲ 3 [ὦ Ἁ , ὃ « “ ς , 3 ,ἷ ᾿ 

ταῦτα δὲ ἦν, ὅτι πολὺ κέρδος ἡμῖν ὁμοψύχους εἶναί τε καὶ 

φράττεσθαι τῇ πρὸς ἀλλήλους φιλίᾳ. 47. Καὶ οἱ μὲν 

ἄλλοι πάντες ἔλεγον καὶ ἑτέροις πολλοῖς οὐ μικρὰν ὠφέ- 

4 μηδε αὐτὴς σἰκίννγβ ντ]ρ μηδὲ αὐτὸς ΟΥ μηδε σεαυτον ἔρ || 8 εδεησε] -Ἐ οὐδὲν 

να] ᾿ 17 εθελησης 5οΥρδὶ ηθελησας οοαά. οπηθ5. θελης νὰ]ρ [[ 109 εἰς μικρα] 

μίκραν ογ΄ νὰ]ρ ουχι σμικραν ἃ εἰς μακραν τὴῦιι [[. 22 ομοψυχοις ΧΥ͂ 

1. φέροντες ἐνεθ.] “ 7γεείν 67γ:- 4150 [οιπάᾶ αἵ ἴϊ 4, 111 1ο, ἵν 2: 6ρ. 
γί ̓: φέροντες σοηνεΥ5 {ΠῸ 1άδα 
οἵ ργοπηρίπαε : ορΡ. 1ϊ 4 φέρων ἑαυτὸν 
κατεκρήμνισε. 

4. τὴν γνώμην] “1Ὺλ6 αἰξείξτονι,᾽ 
1.6. ἴο σοηβθογαΐα Βδ51} ἂδπᾶ (ἢτυ- 
βοβίοχηῃ. 

76. μηδὲ αὐτόν] 5ς. σέ. 
13. τὴν τυχοῦσαν) “ογαϊγιαγ»," 

ὁ 077,17: : 1015 56 οὗ (Π6 νγογὰ ἴ5 

8...) Αοἰϑι χίχ ΣἹ, 
19. οὐκ εἰς μικρά κτλ. (. [ἴϊ 2 

οὐκ εἰς χρήματα, ἀλλὰ εἰς τὴν ἑαυτοῦ 
ψυχὴν, τὴν ζημίαν ὑφίσταται, 1ϊϊ 8 
Ἴγι11. ἔνθα μὲν εἰς χρήματα ἡ ζημία 
κτλ. 

20. παρὰ τῶν ἔξωθεν] ὅε6. οἡ 
τοὺς ἔξωθεν αὔονε. 
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16 ΟΥ̓Κ Ύ5Ο.5 ΤῸ .5 [1.τν 

:] Ἀ Ἁ :] ἐγὼ δὲ ὠφέλειαν 
Χ ᾽ “ 2 , :] 2 Ν 4 , , 

μὲν οὐδέποτε ἐνενόησα, τό γε εἰς ἐμὲ ἧκον, παρέξειν τισίν" 

΄- 

λείαν τὴν ἡμετέραν οἴσειν ὁμόνοιαν. 

Ὑ. ι ἢ [2 “ “ .} ᾿] ) »“» -“ ͵ὔ » 

ἔλεγον δὲ, ὅτι τοῦτο γοῦν ἀπ᾽ αὐτῆς κερδανοῦμεν κέρδος οὐ 
Ψ “ 

μικρὸν, τὸ δυσχείρωτοι γενέσθαι τοῖς καταγωνίσασθαι 
΄ὔ « - 

βουλομένοις ημᾶς. 
2 7 μ Χ ς Ν ς. 8 ΄ 
ἐπαυσάμην ποτέ' χαλεπὸς ὁ καιρὸς, οἱ ἐπιβουλεύοντες 

48. Καὶ ταῦτά σε ὑπομιμνήσκων οὐκ 

7 εν “-“ - “ 7 » , » “ Ν 

πολλοί: τὸ τῆς ἀγάπης γνήσιον ἀπόλωλεν, ἀντεισῆκται δὲ 
4 “ ΑΛ "7 2 Υ ΄, , 

ὁ τῆς βασκανίας ὄλεθρος" ἐν μέσῳ παγίδων διαβαίνομεν, 

καὶ ἐπὶ ἐπάλξεων πόλεων περιπατοῦμεν. οἱ μὲν ἕτοιμοι 
τοῖς ἡμετέροις ἐφησθῆναι κακοῖς, εἴποτέ τι συμβαίη, πολ- 

λοὶ καὶ πολλαχόθεν ἐφεστήκασιν' ὁ δὲ συναλγήσων οὐδεὶς, 
ΓΝ ἈΝ Ε] (Θ 7 Ὡ« Ἁ ὃ Ἄ ἈΝ Ἁ 

ἢ καὶ εὐαρίθμητοι λίαν. ὅρα μὴ διαστάντες ποτὲ πολὺν 
Ν , » Ν “ , ᾿ Ἁ ,7ὔ 

τὸν γέλωτα ὄφλωμεν, καὶ τοῦ γέλωτος μείζονα τὴν ζημίαν. 
“- ῇ, Ν 

᾿Αδελφὸς ὑπὸ ἀδελφοῦ βοηθούμενος ὡς πόλις ὀχυρὰ, καὶ 
. Ψ, ᾽ὔ Ἀ ἈΝ ΄ὔ ,ὔ ν 

ὡς μεμοχλευμένη βασιλεία. μὴ δὴ διαλύσῃς ταύτην τὴν 
Υ “ 

γνησιότητα, μηδὲ διακόψῃης τὸν μοχλόν. 49. Ταῦτα καὶ 

τὰ τούτων πλείονα ἔλεγον συνεχῶς: οὐδὲν μέν ποτε 
ἴω 6 -“ 

ὑποπτεύων τοιοῦτον, ἀλλὰ καὶ πάνυ σε τὰ πρὸς ἡμᾶς 
ὑγιαίνειν νομίζων, ἐκ περιουσίας δὲ καὶ ὑγιαίνοντα θερα- 

». Χ ᾽ 77 Ν ς ", “ Ν 

πεύειν βουλόμενος" ἐλάνθανον δὲ, ὡς ἔοικε, νοσοῦντι τὰ 
΄ ᾿" ἤ Ν » Ν « ς , » φάρμακα ἐπιτιθείς. καὶ οὐδὲ οὕτως ὁ δείλαιος ὥνησα, 

ΑΥ̓ , “ 

οὐδὲ γέγονέ μοί τι πλέον ἐκ ταυτησὶ τῆς ἄγαν προμηθείας. 

4 γενεσθαι] ειναι {Π]ΥΖ [[ 9 πολεως ἔ |[ἰ το πολλοι δε πολλαχ. ναΐρ |} 

13 οφλησωμεν χ νὰὶσ || 17 τὰ οτὴ ἔμννχυζΖ || μεντοι ἴχ [|. 2ο ἀρρωστουντι Χ 

2. τό γε εἰς ἐμὲ ἧκον] “50 α7γ ας ῬΥΟΡΔΌΪΥ “ιοίβα ἔγοπι ΤΠΘΤΊΟΥΥ : 6Ρ. 
7 ἀρ κογις 771 61 ̓ : ΠΡ. 1 το τό γε εἰς 
ἡμᾶς ἧκον, νὶ 2 ὅσον εἰς ἀνθρωπείαν 
ἧκε δύναμιν. 

8. ἐν μέσῳ παγίδων] ἘςοἸ]α5. ΙΧ 
13, ΏΘΕΥΘ {πΠ6 ἵγιιθ γϑδαϊηρ 15. δια- 
βαίνεις --- περιπατεῖς, σΠπαηρσεά ὈῪ 
ΟἸἾγυ5. ἴο ἢυβῖ βεύβοῃ ΡὈ]Ό γα]. 

14. ἀδελφός κτλ.} Ῥτον. ΧΥΠῚ 10, 
ψΠεΥα {Π6 ΤΧΧ ἰεχίὶ Πα5 ἀδελφὸς ὑπ. 
ἀδ. βοηθ. ὡς πόλις ὀχυρὰ καὶ ὑψηλὴ, 
ἰσχύει δὲ ὥσπερ τεθεμελιωμένον βασί- 
λειον. Ἡδηςε 1,60 ννου]Ἱὰ το ἴῃ ἴῃς 
Ῥτδβθηΐ ραββαρε μεμοχλευμένα βασί- 
λεια (πεαΐ. Ρ]αγ.). ΟἾγγ5., ποννανευ, 

ΟἿ {1 τίς ἄρα κτλ., 1ὶ 2 οὐδεὶς γάρ 
κτὰλ., 11 τό κλῖνον, εἴς., αἰβο “42- 
2εγαϊα Ὁ. 175. 

[9. ἐκ περιουσίας] “ γδεα ες εῖν᾽: 
1.6. δἰ πουρῃ ἰδ νὰ ποῖ βί ΠΟΥ 
Πδοθββαῖυ. Τὴ ψοτά περιουσία 
ΟΟΟΙ5. ἀραὶη αἵ 1 τό ἐν πολλῇ 
περιουσίᾳ (ὁ γγΘΑ] 1}. ̓), ἀπὰ νὶ Ἢ ὁρᾷς 
μεθ᾽ ὅσης δείκνυσι τῆς περιουσίας 
(Ἢ Π]]μ 655} ὁ θεός. 

22. οὐδὲ γέγονε κτᾺ.] “507 ἀαῦτε 
7 σαίγοα αι») αὐναγέαρε. ἘῸΥ ἴΠ6 
56 οἵ πλέον οΡ: ποῖΐβ οἡ νἱ 12 (τῆς 
ὑλακῇ»). 
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Ἁ -“ , -“ 

50. Πάντα γὰρ ἐκεῖνα ῥίψας ἀθρόως καὶ οὐδὲ εἰς νοῦν 
ἐ -“ “- 

βαλλόμενος, ὥσπερ ἀνερμάτιστον πλοῖον εἰς πέλαγος ἡμᾶς 
“ “- ζἔ 74 ΄ 

ἄπειρον ἀφῆκας, οὐδὲν τῶν ἀγρίων ἐκείνων ἐννοήσας κυμά- 
-“ 1 ΄ὔ 

των, ἅπερ ἡμᾶς ὑπομένειν ἀνάγκη. 51. Εῤ γάρ ποτε 
Ἂ Ἃ ͵ 

συμβαίη συκοφαντίαν ἢ χλευασίαν ἢ καὶ ἄλλην τινὰ 
Ἐβιδε “ ’ὔ 

ὕβριν καὶ ἐπήρειαν ἡμῖν ἐπενεχθῆναί ποθεν (πολλάκις δὲ 
“ Ν , 

συμβαίνειν τὰ τοιαῦτα ἀνάγκη)" πρὸς τίνα καταφευξόμεθα; 
Ν ς ’ὔ ἘΣ τα “- 

τίνι κοινωσόμεθα τὰς ἡμετέρας ἀθυμίας ; τίς ἡμῖν ἀμῦναι 
“- , 

θελήσει; καὶ τοὺς μὲν λυποῦντας ἀνακόψει καὶ ποιήσει 
- « “ Ν 

μηκέτι λυπεῖν, ἡμᾶς δὲ παραμυθήσεται καὶ παρασκευάσει 
“ , “ 

τὰς ἑτέρων φέρειν ἀπαιδευσίας; οὐκ ἔστιν οὐδεὶς, σοῦ 
’ “-“ “- ΄ὔ 

πόῤῥωθεν ἑστηκότος τοῦ δεινοῦ τούτου πολέμου, καὶ μηδὲ 
Ἁ ει -“ ,ὔ ϑ “ἷἤ 5 «“ 

κραυγὴν ἀκοῦσαι δυναμένου ποτέ. 52. ἾΑρα οἶδας ὅσον 
5 “-“ “ ἈΝ Ν “ 

εἴργασταί σοι κακόν; ἄρα νῦν γοῦν μετὰ τὸ πλῆξαι ἐπιγι- 
-“ ἡ Ἀ 77 » 

νώσκεις, ὡς καιρίαν ἡμῖν ἔδωκας τὴν πληγήν; 53. ᾿Αλλὰ 
“ Ν ᾽ ᾽ὔ Ε Ν ΄ 2 , , 93 “ 

ταῦτα μὲν ἀφείσθω (οὐδὲ γάρ ἐστι τὰ γενόμενα ἀναλῦσαι 
- -“ “Δ Ν 

λοιπὸν, οὐδὲ πόρον τοῖς ἀπόροις εὑρεῖν) τί πρὸς τοὺς 
Μ Ε “-“ ,ὔ οἷ Ν 5 ΄ ᾽ , Ν ἔξωθεν ἐροῦμεν; τί πρὸς τὰς αἰτίας ἀπολογησόμεθα τὰς 

ἐκείνων ; 

54. Θάρσει, ἔφην ἐγώ. οὐ γὰρ ὑπὲρ τούτων εἰμὶ 

Ι και μηδε εἰς οΧ νὰ]ρ ||. 2 βαλομενος νὰ ]ρ [[ 3 ἐπαφηκας ς |Ϊ 5 συμβαινη 

νυ]σ 7 καταφευξ.] Ροβδί πος, νεῦθα σου πορρωθεν εστηκοτος---ποτε (11---13) 

οΟἸ]οσδέ ἔ [ἰ 13 οπὶ ποτε νὰ]ρ ᾿ἰ 18 ΟΠΊ ἐρουμεν Ὁ [[ 20 ΟΠ εἰμί 

2. ὥσπερ ἀνερμ. πλ.] “{{ξε α 
τέσσε τυϊέλοιέ ῥαϊαςί. ὍΠΕ ρἤταβα 
15. ΡτοραΌΥ ἔτοπὶ Ρίαίο 7᾽ ἀεαείφίιες 
144 Ὰ φέρονται ὥσπερ τὰ ἀνερμάτιστα 
πλοῖα. ΕῸΓ (ῃ6 ἱπάερθίεάμεβθθ οὗ 
ΟἾγγβ. ἴο οἰαββϑῖσαὶ δυΐῆοῦς 566 
7ηἰγοα. Ὁ. ΧΧΧΊΙ. 

5. συκοφαντίαν] "εαἰιέγγι},᾽: χλευ- 
ασίαν “»ιοεζεγγ ̓: ὕβριν “ τυαγιέογει 
ἐρσοίδγιεε᾽ : ἐπήρειαν “ αὐτέ5ε.᾽ 

9. ἀνακόψει] “ ὀεαΐ δαεῖξ,᾽ " ελεεζ." 
15. καιρίαν] “ ἀεαα!!γ." 
ιτι6. τὰ γενόμενα ἀν. “Ἴο πιαο 

ἐλε ῥαςί.᾽ 
17. οὐδὲ πόρον κτᾺλ.] (ρ. ἱ 5 

Ν, Ὁ. 

τέχνην ἱκανὴν πολλοὺς πόρους ἐν τοῖς 
ἀπόροις εὑρεῖν. 

τό. πρὸς τοὺς ἔξωθεν] ὅεε ἀθογε 
ΟΠ τοὺς ἔξωθεν. 

Ν. Οαγγεοσίοηι ὀερῆγς ἀΐς γεῤίν. 
ἶἼῈ ααἰρεῖίς ἐλε ἀἰξεεῤέζογε, ὁπεέ εἰαΐ»ις 
ἐλαΐ τὲ τυας γιεεϊηαῤῥε, ὀεῖγερ᾽ ἐγεζεγεαϊραῖ 
,ρ»γ δασεῖς ὀερεβέ. ,“ἴὲ ρίσες ὅ7ι- 
σίαγισες τυλεγε αἰδεεῖξ 1ς ὦγ {07)1)1072 
εογσεγιί αἰοτυεαῖ ο ὁε 2γαείεα : ἐλτς 
(α) 271 τυαγ΄ (6) ἦγε ἐλ αγέ ο7 »ιεαζεΐγι. 
7116 ἐχα»ιῤίες 77 ἤέελαὶ, 7ογαΐλανε, 
ἀγα 5. δαμὶ αγὲ αἶδο εἴίεα ὧν ἀ γι 171 
σωμῤΖογέ οΥ ἐλῖς εογείεγιέζογε. 

ΙΟ 
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“ ἐ ͵ 

μόνον ἕτοιμος εὐθύνας ὑπέχειν" ἀλλὰ καὶ ὧν ἀνευθύνους 
“ » -" ᾿ , ΄“ 

ἡμᾶς ἀφῆκας, καὶ τούτων πειράσομαί σοι δοῦναι λόγον, ὡς 
ΕΥ , 3 Ψ, ω »-“" -“ 

ἂν οἷός τε ὦ. καὶ εἰ βούλει γε, ἀπ᾿ αὐτῶν πρῶτον τῆς 
55. Καὶ 

ἈΝ ΕΝ » Υ͂ ᾿ 7 » ΄ ] » Ν “-“ γὰρ ἂν εἴην ἄτοπος καὶ λίαν ἀγνώμων, εἰ τῆς παρὰ τῶν 
ΕΣ θ δό , Ὅν Ὁ, ΄ μα 2 

ἔξωθεν δόξης φροντίζων, καὶ ὅπως παύσαιντο ἡμῖν ἐγκα- 
“ 4 »“ Ν 

λοῦντες πάντα ποιῶν, τὸν ἁπάντων μοι φίλτατον, καὶ 
"2 Ν . -“ Ε] - ΄ Ἁ 

τοσαύτῃ πρὸς ἡμᾶς αἰδοῖ κεχρημένον ὡς μηδὲ ὑπὲρ ὧν 
“ Χ -“ -“ 

ἠδικῆσθαί φησιν ἐγκαλέσαι θελῆσαι, ἀλλὰ φροῦδα τὰ 
“-“ , “ ς ῇ, 

αὑτοῦ θέμενον ἔτι τῶν ἡμετέρων φροντίζειν,---μὴ δυναίμην, 
ς Ε κὃ “ -“ 2 Ἀ ΄ Ν ᾽ Ν , 

ὡς οὐκ ἀδικῶ, πεῖσαι, ἀλλὰ μείζονι περὶ αὐτὸν φαινοίμην 
μ4 ΄ 9. -. Ἃὶ -" 

κεχρημένος ῥᾳθυμίᾳ, ἧς αὐτὸς περὶ ἡμᾶς ἐπεδείξατο σπου- 
- , Ἄ5 4: τ Ὰ ὌΝ 

δῆς. 56. Τί ποτ᾽ οὖν σὲ ἠδικήσαμεν; ἐπειδὴ καὶ ἐντεῦθεν 
τ , 2 Ν “- 5 ΄ “ , 

ἐγνώκαμεν εἰς τὸ τῆς ἀπολογίας ἀφεῖναι πέχαγος" ἄρα ὅτι 
ζΖ ν" Ἁ 

σε παρεκρουσάμεθα, καὶ τὴν ἡμετέραν ἐκρύψαμεν γνώμην; 
᾿ ᾽ 3 Ν , ὃ Ν “ 2 θέ “ ᾿ φ: 3 “ ἀλλ᾽ ἐπὶ κέρδει καὶ τοῦ ἀπατηθέντος σοῦ, καὶ οἷς ἀπατή- 

ΕΠ ,7ὔ “-“ ΄ ΓᾺ Ἁ ᾽ , 

ἀπολογίας τῶν λόγων ποιήσομαι τὴν ἀρχῆν. 

2 » Υ κ 

57. Εἰ μὲν γὰρ δι ὅλου τὸ τῆς 
-“ Ν ο “ 

κλοπῆς κακὸν, καὶ οὐκ ἔστιν εἰς δέον αὐτῷ χρήσασθαί ποτε, 
σαντές σε προὐδώκαμεν. 

δοῦναι ἕτοιμοι δίκην ἡμεῖς, ἣν ἂν αὐτὸς ἐθέλῃς" μᾶλλον δὲ 
Ἀ ᾿ 50." ᾽ ς “- ᾽ ΄ Ξ -“ ΄ “-“ Ἀ 

σὺ μὲν οὐδέποτε παρ᾽ ἡμῶν ἀνέξῃ δίκην λαβεῖν, ἡμεῖς δὲ 

ἑαυτῶν καταγνωσόμεθα ταῦτα, ἃ τῶν ἀδικούντων οἱ δικά- 

1 αἀνευθυνους ἡμ. αφηκ.Ἷ αν μας εὐθυνας απαιτωσι (απατωσι) νΥἦ ἢ 

4 οἵἷὴ τῶν λογων ο || ὅ παυσωνται νὰ]ρ [] οἱ εγκάλουντες νὰ]ρ 9 φρουδὴν 

ἀρικτίννχ παρ᾽ οὐδὲν α νυ]ρ [ΠΟ11 ἀλλα] καὶ ο || 13 ηδικηκαμεν νὰὶς 

18 απατηξε ᾿Ϊ αὐτὴ α 

ἃ. καὶ γὰῤ᾽ ἂν κλ. } ΖΟΣ ΤΣ 
“λοιία δὲ 2εςιίϊαγ, {γιαεθα ρηιοσέ 
2εγυέγοα, 10 τουλῖϊε αγιχίοις 707 ἐλέ 
“οοαὶ οῤῖήγεῖογε οΥ ἐλε ἑατέγν, αγιαἱ δαρΈγ 

κεχρημένον) 15- ὥστε, ἀπῃα σοεβ ἢ 
{Π6 ᾿ἱπβηϊένε θελῆσαι. 

12. ἡἧς---σπουδῆς] ἰ.6. σπουδῆς ἥν. 
[4. ἐγνώκαμεν κτλ. “τὸῦὲ ἀασε 

2ο γευε,εξ ἐλέη ρον ακεῖεδϑι 145, 

Ἴ] «λοιεία γμαϊΐ ἰο εργιίγις ΟΣ τὴ» 
ἐγιγιοζε)κε 71», σγεαΐεεί 7γϊεογια : τυλὸ 
λας, γπογεοῦε, δἤξευγε στεελ {6716 27 716 55 
,3)οΥ ριὸ ἐλαΐξ ἀξ τοῖδὶ γοΐ ἀεειεδὲ 7716 
δυεῦι 707 τ.) αἰίερεαῖ 11-ἰγεαέρηογ οὗ 
ἀΐρε, μέ είς αδίας ἀϊς οτῦγι 1267 65 ΐξ, 

αγιαὶ εαγι οἵ ἐλήγιξ ο7 γεῖγεε.᾽ 
Ιπ τΠἰ5 βεπίεποα εἰ σοεὲβ ἢ μὴ 

δυναίμην, απὰ ὅπως παύσαιντο ἀε- 
Ῥεπᾶβς οἡ πάντα ποιῶν. ὡς (αἴτεγῦ, 

εἰοίογ7ριγιδα] ἰο τεΐ δαϊί οὔ ἐλε σεὰ οὗ 
αῤοίοσγ᾽: ἀφεῖναι ἰ5 δῖα δε ογ 
πλοῖον ἀφεῖναι (Ξοὔσεγε γιατ 67)1) : ΠΡ. 
ἰ 4 ὥσπερ πλοῖον... ἡμᾶς ἀφῆκας. 

15. παρεκρουσ.) “»εῖσίξαι,᾽, “ α6- 
εφίσνεαϊ." 

τ6. 
οἷς κτλ. 

17. τὸ τῆς κλοπῆς] (ρ. τὸ τῆς 
μηχανῆς ϊ 3 «πὸ τι. 

καὶ οἷς ἀπατ.] ἱ.6. καὶ ἐκείνων 
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ζοντες, ὅταν αὐτοὺς ἕλωσιν οἱ κατήγοροι. 58. Εἰ δὲ οὐκ ἀεὶ τὸ 
-“ Ἁ ΑἹ [οἱ 

πρᾶγμα ἐπιβλαβὲς, ἀλλὰ παρὰ τὴν τῶν χρωμένων προαί- 
ΞΖ’ “-“ ΕΥ̓͂ Ἂς 3 4, » “-“ δ “ 

ρεσιν γίνεται φαῦλον ἢ καλὸν, αφεὶς ἐγκαλεῖν τὸ ἡπατῆσθαι 

δεῖξον ἐπὶ κακῷ τοῦτο τεχνησαμένους" ὡς ἕως ἂν τοῦτο 
5 -“ δ. “ ,, Ν ιν ἊΝ ΄ » Ἀ Χ ᾿ ͵7ὔ 

ἀπῇ, μὴ ὅτι μέμψεις καὶ αἰτίας ἐπάγειν, ἀλλὰ καὶ ἀποδέ- 
-“ τι 

χεσθαι τὸν ἀπατῶντα δίκαιον ἂν εἴη τούς γε εὐγνωμόνως 
-“ “ Ψ 

διακεῖσθαι βουλομένους. 59. Τοσοῦτον γὰρ ἔχει κέρδος 
, “- 5 - ῇ 

εὔκαιρος ἀπάτη καὶ μετὰ τῆς ὀρθῆς γινομένη διανοίας, ὡς 
δ . δ ΄ Ν δί ὃ - ΄ὔ 

πολλοῦς, ὅτε μὴ παρεκρούσαντο, καὶ δίκην δοῦναι πολλάκις. 

6ο. Καὶ εἰ βούλει γε τῶν στρατηγῶν τοὺς ἐξ αἰῶνος 
εὐδοκιμήσαντας ἐξετάσαι, τὰ πλείονα αὐτῶν τρόπαια τῆς 

ἀπάτης εὑρήσεις ὄντα κατορθώματα, καὶ μᾶλλον τούτους 
ἴον “- “ ς 

ἐπαινουμένους, ἢ τοὺς ἐκ τοῦ φανεροῦ κρατοῦντας. Οἱ 
“ ᾿ “-“ ἴω , 

μὲν γὰρ μετὰ πλείονος τῆς δαπάνης, καὶ τῆς τῶν χρημά- 
- - , - , 

των καὶ τῆς τῶν σωμάτων, κατορθοῦσι τοὺς πολέμους" ὡς 

1 εἐλεγχωσιν Κτηηδέιχζ [ 4 τεχνασαμενοὺυς γΥ2 νυ [[ 9 παρεκρουσ.] χρη- 

σαιντο Υ̓ 

Οἢ ἴπΠ6 βυῦ]εος 5εεὲ Αὐυριππίϊπε ἐδ 
γηογακεῖο απὰ Ἀγιελίζ. 18: Αεἰα 

Ι. εἰ δὲ οὐκ ἀεὶ κτλ.] Α οετίαϊη 
Κιπά οἵ ἀεοερίίοῃ, οὐ "ΡῬίοιιβ ἔταυπά;,᾽ 
ΥΒΙοἢ ΟἾγυ5. Ποῖα ἀείεπας, 15 βιυ]εά 
ΒΥ Πίπι οἰκονομία (“ σοοά τηᾶπαρσο- 
τηθηΐ ᾽): 566 ἰαΐθι οῃ ἴῃ [15 σῃαρίευ 
μᾶλλον δὲ οὐδὲ ἀπάτην τὸ τοιοῦτον 
δεῖ καλεῖν, ἀλλ᾽ οἰκονομίαν τινα. 
ΗΙ5 αἰτπ4θ ἰονναγὰς [α]βεῃοοάς 
ΜΉΘ Πᾶνα δῃ Ποποιγαῦ]α οὈ]εοίΐ 
15 ἴΠ6 5 πη6 δ {Πδΐ οἵ Ρ]αΐο: ἴῃ Δ᾽. 
380 Β (ορΡ. 2382 Ὀ) ἰξ 15. Ἰαϊά ἄοννη 
παι 1ῃ6 σαὰ]οῖβ οὔ [ῃς οἷν ΤΗΔΥ͂ 
ἀεςεῖνε ἢ πολεμίων ἢ ἢ πολιτῶν ἕνεκα 
ἐπ᾽ ὠφελείᾳ τῆς πόλεως. (Ορ. α]50 
ΟἸεπι. ΑἸοχ. ϑέγογιαζεῖς νἱὶ 9 (Ρ. 279 
εα. Ηοτί- Μαγοῦ) αιυοίεά οἡ τῶν 
ἰατρῶν Ὀεϊονν. [Ιπ ΟΙΠΕΥ ραββᾶσεβ, 
Βονγενεσ, (ῆγγϑβ. ἀεποῦποαβ αἰββίμηα- 

Ἰαϊΐοπ ἀπά εχίοϊβ νεγδοϊίγ. ζρ. 
ὔοννεηι. γε 7οαγιγε. τό4. Β οὐδὲν τῆς 
ἀληθείας φανερώτερον κτὰλ., ἀπ ΟἴΠΕΓ 
Ῥάββασεβ γείεσγεα ἴο ἴῃ Μοηείαυςοπ᾽ 
Ἰηάεχ Κδγυπὶ ς.Ὁ. “ ψειίαβ,, πὰ ἴῃ 
(ορπεί Ρ. 27. 

ΕῸΓ οἴπεὺ βαὺὶγ ΟἨτίβιίδη νΐενν5 

.5.. 7μἰζαγεῖ ΑΙ πασαγό. (ἀ παδεεία Βοι. 
νΟ]. χν). 

2. παρὰ τὴν προ. κτλ.] “ἦς γεακδ 
ὀαάΐ ογ, ροοα ὧν ἐλ ἐγιέεγεί1ο7: οΥ ἑάοσε 
τυὴο ἐγριῤίον τί. ἸΠαρά -Ξ Ὀεοαμβε οἵ": 
115. 56, νυνὶ δοςσιβ., 15 ἰουπαᾶ ἴῃ 

οἸαββίσαὶ δας Ποῦς (Ὁ. 1,. ἀπα 8. -5.νὉ.): 
ΠΡ. α͵5ο, ἔοσ. εχχ. ἴῃ (ῆτγγϑβ., ΕἸ] ἃ 
ΟΠ “ὔργιγε. 172: 77αΐΐ. 512. ο, ΜΠῈΟ 
ααοίεβ 6.5. ἴΠ6 ρῆγαβε οὐδὲν παρὰ 
τοῦτο, γτ1:1:}1] ἀΐγις (ἐυεγιε). 

4-. δεῖξον κτλ.] 55. ἡμᾶς: “2γοῦέ 
ἐλαΐ 7 εομίγίφεαί ἐλὲς τοΐδλ ἐγείογε 1 
έτη ξ 

. μὴ ὅτι] “10 ταν »ιοίλέγιρ οὔ 
67) αἶα ρο»ε᾽ (Ὀτϊπρὶηρ). 

2ὁ. ἀποδέχεσθαι] ΤΠ βαθ]εςὶ οὗ 
[15 νεγῦ 15 τοὺς βουλομένους; απὰ 
15 ο᾿]εςΐ 5 τὸν ἀπατῶντα. 

11. τῆς ἀπάτης... κατορθ.} ““πε- 
κέξϑες τοῦ ὦγ αἰξεοῤέζογε᾽ : ορΡ. κατορ- 
θοῦσι τοὺς πολέμους Ὀεϊονγ. 

τάς, - 

ΙοΟ 

15 



1Ο 

Τ5 

20 

20 ΟΥ̓Κ ΎΥΒΟΚ ΤΟ ῦδ Ἐ βῖςς 

μηδὲν. αὐτοῖς πλέον ἀπὸ τῆς νίκης γίγνεσθαι, ἀλλὰ παρ᾽ 
οὐδὲν τὰ τῶν ἡττωμένων τοὺς κρατοῦντας δυστυχεῖν, καὶ 
τῶν στρατευμάτων ἀνηλωμένων, καὶ τῶν ταμιείων κεκενω- 

μένων. πρὸς δὲ τούτοις οὐδὲ τῆς ἐπὶ τῇ νίκη δόξης αὐτοὺς 
μέρος γὰρ αὐτῆς οὐ μικρὸν 

συμβαίνει καὶ τοὺς πεπτωκότας καρποῦσθαι, διὰ τὸ ταῖς 

᾽ “ 5 “ , 

ἀφίησιν ἀπολαῦσαι πάσης. 

“ “-“ -“ -“ ΄ ΄ 

ψυχαῖς νικῶντας τοῖς σώμασιν ἡττᾶσθαι μόνοις" ὡς, εἴ γε 
“-“ Ν ς , Ἀ 

ἐνῆν βαλλομένους μὴ πίπτειν, μηδὲ ὁ θάνατος ἐπελθὼν 
“ “ “ 

αὐτοὺς ἔπαυσεν, οὐκ ἂν ἔστησαν τῆς προθυμίας ποτέ. 
«ς Ἂ , »"» Ν ᾽ “Ὁ , 

62. Ὁ δὲ ἀπάτῃ κρατῆσαι δυνηθεὶς οὐ συμφορᾷ μόνον 
7 , , ε. Ν ἀλλὰ καὶ γέλωτι περιβάλλει τοὺς πολεμίους. οὐ γὰρ, 

-“ ᾽ . ΄ 

ὥσπερ ἐκεῖ τοὺς ἐπαίνους ἐξ ἴσης ἀποφέρονται ἀμφότεροι 
5 [ο δ “ ο ΄ 

τοὺς ἐπὶ τῇ ῥώμῃ, οὕτω καὶ ἐνταῦθα τοὺς ἐπὶ τῇ φρονήσει, 
5» Ψ τ Λ “ ΄ : ἈΝ Ν “-“ Ν Ἀ ,ὔ 

ἀλλ᾽ ὅλον τῶν νικώντων ἐστὶ τὸ βραβεῖον" καὶ, τὸ τούτων 
᾿ Ν “ Μ Ν 5 Α [ο , 

οὐκ ἔλαττον, τὴν ἀπὸ τῆς νίκης ἡδονὴν ἀκέραιον τῇ πόλει 
ν , ΄ . -“ 

φυλάττουσιν. οὐ γάρ ἐστιν, ὥσπερ ὁ τῶν χρημάτων 
- ᾿ς, Ἄν “- , “- [ -“ »“ , 

πλοῦτος καὶ τὸ τῶν σωμάτων πλῆθος, ἡ τῆς ψυχῆς φρό- 
9 ᾿ “ -“ “-“ 

νησις" ἀλλ᾽ ἐκεῖνα μὲν, ὅταν τις αὐτοῖς ἐν τοῖς πολέμοις 

χρῆται συνεχῶς, δαπανᾶσθαι συμβαίνει καὶ ἀπολείπειν 
Ἀ [ 7 ᾽ Ν - 

τοὺς ἔχοντας" αὕτη δὲ, ὅσῳπερ ἄν τις αὐτὴν ἀνακινῇ, 
5» »-“ 

63. Οὐκ ἐν τοῖς 
7 , ͵ ᾽ Ἂς Ν 5 ᾽ ΄ Ἁ ἣν ᾽ 

πολέμοις δὲ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν εἰρήνῃ πολλὴν καὶ ἀναγ- 

΄ “ ΄ 

τοσούτῳ μᾶλλον αὔξεσθαι πέφυκεν. 

“- 8 ᾽ 

καίαν εὕροι τις ἂν τῆς ἀπάτης τὴν χρείαν" καὶ οὐ πρὸς τὰ 

2 ἡττημενων---κρατησαντας Υτὰηὰ παρ᾽ οὐδὲν ἡττον των ἩΤΤΉΜμ. τοὺς Κρατη- 

σαντας νυ]σ (ηττον γ) [] 3 ταμειων νι]ρσ [ 5 αφιασιν τὴ νὰ ]σ [ 7 ἡττηθηναι 

να]σ ! τὸ μονὴ ἔν ΧΥΖ "12 φερονται α 

1. παρ᾽ οὐδέν κτλ.] “ἐλε υἱείογ»Σ [58 ραββθαρθβ, ποίβδ. οῃἡ ζὔοϑ)1. 172 
727 αἰηιοσέ ας γημελ ἰρδς ἂς ἕλε 
σαγιχιεῖςλεαά., ἹΠαρ᾽ οὐδέν -- “ ννὶ ἢ πὸ 
αἰ δγθηοα," 1.6. “ 2γοῤεηηοαί πηι," " αἰ- 
γιοσί᾽: παρά ἢὰ5 Πεῖα ἴῃ6 58 ΠῚ6 
ἴοτεβ 45 ἰπ παρ᾽ ὀλίγον, παρὰ τοσοῦ- 
ΤΟΡν. 

ΤῊς ννογά ἧττον, νυ ῃῖοἢ τϑϑίς ΟΣ 
ἸΠ|Ὸ6 ΟΥ πὸ δας μουν, 15. πὸ ἀοαθί ἃ 
ΘΊοββ, ἄπ ἴο ἃ πιϊδοοποθρίίοη οἵ 
παρ᾽ οὐδέν, ννϊο ἢ τνα5 ἱπουρηϊ ἴο θα 
Ξε οὐδέν. ὅς ΕἸς]4 5. αἰβοιιβδίοη οὗ 

77αἐ. ό4τ Α. 
5. ἀφίησιν] ς. τὸ ἐκ τοῦ φανεροῦ 

κρατεῖν. 
ἡ. εἴ γε ἐνῆν κτλ.] “27 ἑλεν «οτεἰα 

λαῦε 2γευε,γέεα ἐλεριδείθες ὕγοῦς 
72εἰ έγρ δεγιεαίλ ἐλό ςλοτυεν οὐ »εῖξεῖίες.ἢ 
1 σαπποΐῖ ἢμπα ΔΠΥ ΜΒ δυϊπουὶν ἴῸγ 
1ῃ6 τϑαάϊησ βουλομένους ἰουπηα ἰὴ 
ΒΟΠΊΘ ΘΑΥΪῪ ΘΟ ΟΠ5. 

14. βραβεῖον] “2γέξε᾽: ςρ. ἔπ- 
αθλον ἰἰ 1. 
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᾿ , , , ᾽ ν ΓΙ ἘΠ δ ηῃ ἣ 
τῆς πόολεῶς πράγματα μόνον, ἀλλα καὶ ἐν οἰκίᾳ πρὸς 

-“ ᾽ Ἂ ἣ ΝΜ, 

γυναῖκα ἀνδρὶ, καὶ πρὸς ἄνδρα γυναικὶ, καὶ πατρὶ πρὸς 
« Ν , - Χ ᾿ Χ υἱὸν, καὶ πρὸς φίλον φίλῳ, ἤδη δὲ καὶ πρὸς πατέρα παισί. 

Ν “-“ “ Χ - - , 

64. Καὶ γὰρ τῶν τοῦ Σαοὺλ χειρῶν ἡ τοῦ Σαοὺλ θυγάτηρ 
- Μ ΕΝ Ε. »γ Σ ΄ εἾ Ψ δ ς “ 

οὐκ ἴσχυσεν ἂν ἑτέρως ἐξελέσθαι τὸν ἄνδρα τὸν αὑτῆς, 
᾽ » ν “ ΄ , 

ἀλλ᾽ ἢ μετὰ τοῦ παραλογίσασθαι τὸν πατέρα. ὁ ταύτης 
᾽ Ν » Ἅ ΄ - 

δὲ ἀδελφὸς, τὸν ὑπ᾽ ἐκείνης διασωθέντα σῶσαι βουλόμενος 
, - ΕΣ - “ - 

κινδυνεύοντα, πάλιν τοῖς αὐτοῖς ὅπλοις ἐχρήσατο οἷσπερ 
᾿ ε , » Ε] 5 ΙΑ 

καὶ ἡ γυνή. ὅς. Καὶ ὁ Βασίλειος, ᾿Αλλ᾽ οὐδὲν τούτων πρὸς 
ΠΣ γα χ τ γι ἌΓ Χ ᾿ ΓΙ) " - 
ἐμέ, φησιν. οὐδὲ γὰρ ἐχθρὸς ἐγὼ καὶ πολέμιος, οὔτε τῶν 

- 2 Ν “- Ὁ - 

ἀδικεῖν ἐπιχειρούντων, ἀλλὰ πᾶν τοὐναντίον. τῇ γὰρ σῇ 
““ “ » 2 Ι] [ 

γνώμῃ τὰ ἐμαυτοῦ πάντα ἐπιτρέψας ἀεὶ, ταύτῃ εἱπόμην, 

ἧπερ ἐκέλευσας. ἸΏ. 66. ᾿Αλλ᾽ ὦ θαυμάσιε καὶ ἀγα- 
΄ Ν “ Ν Ν 3. γε Ὰς Α τ “ 3 ᾿ 

θώτατε, διὰ τοῦτο γὰρ καὶ αὐτὸς φθάσας εἶπον, ὅτι οὐκ ἐν 
ἊΝ , , δ᾽ » ᾿ εἶ ;] θ ᾿ ἌΦΝ Ν Ν 2 5 ΄ 

πολέμῳ μόνον, οὐδ᾽ ἐπὶ τοὺς ἐχθροὺς, ἀλλὰ καὶ ἐν εἰρήνῃ 

καὶ ἐπὶ τοὺς φιλτάτους ταύτῃ χρήσασθαι καλόν. 67. “Οτι 
»-“ “ ’ “ 

γὰρ οὐ τοῖς ἀπατῶσι μόνον ἀλλὰ καὶ τοῖς ἀπατωμένοις 
“ Δ “ ᾽ “ 

τοῦτο χρήσιμον, προσελθών τινι τῶν ἰατρῶν ἐρώτησον, 
“ Ἷ “- , ᾿ ΄ , 

πῶς ἀπαλλάττουσι τῆς νόσου τοὺς κάμνοντας ; καὶ ἀκούσῃ 
-“ ᾽ 3 “ “ ΄ , ᾽ νε » 

παρ᾽ αὐτῶν, ὅτι οὐκ ἀρκοῦνται τῇ τέχνῃ μόνῃ, ἀλλ᾽ ἔστιν 
, Ψ Χ τ ᾿ »“ 

ὅπου καὶ τὴν ἀπάτην παραλαβόντες καὶ τὴν παρ᾽ αὐτῆς 
’ 

βοήθειαν καταμίξαντες, οὕτως ἐπὶ τὴν ὑγίειαν τὸν ἀσθε- 
“ τ “ νοῦντα ἐπανήγαγον. 68. ὍὍταν γὰρ τὸ δυσάρεστον τῶν 

, ἴω , 4 “-“ ΝῚ “ 

ἀῤῥωστούντων καὶ τῆς νόσου δὲ αὐτῆς τὸ δυστράπελον μὴ 

5 Οἵὴ αν οἴῆχΥ ἰΪ 6 καὶ ο τ. Υ ᾿ 8 εκεχρῆτο α ᾿Ϊ 11 αλλ᾽ απαν νὰ]ρ [|| 

16 χρησθαι νυὶσ [Ϊ 22 τους ἀσθενουντας ΔΌΥ ΠΘῊΓ νὰ]σ 

ΗΠ ἢ τοῦ Σ. 9θ.] ΜΙοδαὶ: 566 (Ρ- 133 ϑτιαν θυ). [Ι͂ἢ (6 βϑεῆβα “1 
ι ὅ8π). χὶχ 11---ἰϑ. 

6. ὁ τ. δ. ἀδελφός] Τοπαίπαδηῃ : 
ι ϑαπη. Χχ. 5 546. 

13. ἀγαθώτατε] Ἐὸτγ (Πϊ5 ἔογπι οὗ 
ἴῃς ϑυρετγίαςίνε οὗ ἀγαθός, Ἰηβίεαά 
6.5. οὗ βέλτιστε, οαρ. ἱν 1 ὦ πάντων 
ἀγαθώτατε σύ: «πὰ 566 ΤΙ ΟΌΘΟΚ 
ῬΑγγηήελμς Ρ. 93. ΒΙαβ5. σγ. Δ΄. 7. 
ΠΥ 6}. Ὁ. 24 Ε᾿. ΤΙ. 

14. φθάσας εἶπον] “7 ταἱα δεγογε᾽: 
ΩΡ. ἐν τοῖς φθάσασιν, “ἴῃ ἴΠ6 ρτεςεά- 
ἴῃσ Ρατί, τεσ. Νγββ. Ογ. Οαΐ. 35 

βαϊα Ὀεβίογθ ̓  ννὲ αἰβθο πα ἔφθην εἰπών: 
αὐ. οῤῥιιρηα. υἱέ, »ιογιασί. 1. 55.Α. 

18. τῶν ἰατρῶν] Ορ. (Ἰεπι. ΑἸοχ. 
«δ Ζγογιαΐεῖς Υἱϊ ο ἰατρὸς πρὸς νοσοῦντας 
ἐπὶ σωτηρίᾳ τῶν καμνόντων ψεύσεται, 
Δα 566 οἢ εἰ δὲ οὐκ ἀεί αὔονε. 

23. τὸ δυσάρ. τ. ἀῤῥ.] Ορ. πὶ τό 
δυσάρεστον γάρ πως οἱ νοσοῦντες 
(ποίε). ΄ 

24. τῆς νόσου...τὸ δυστρ.] “ἐλε 
ἐγιέγαςσίαῤίε (οὐσέϊγα δ) παΐίπγε ο7 ἐλὲ 
αἰδέασε {5617 ἀοες γοΐ ααηνιεῖξ ο77 ἐλὲ 
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προσίηται τὰς τῶν ἰατρῶν συμβουλὰς, τότε τὸ τῆς ἀπάτης 

ὑποδῦναι προσωπεῖον ἀνάγκη" ἵν᾽, ὥσπερ ἐπὶ σκηνῆς, τὴν 

τῶν γινομένων ἀλήθειαν κρύψαι δυνηθῶσιν. 69. Εἰ δὲ 

βούλει, καὶ ἐγώ σοι διηγήσομαι δόλον ἕνα ἐκ πολλῶν, ὧν 

ἤκουσα κατασκευάζειν ἰατρῶν παῖδας. ἐπέπεσέ ποτέ 
τινι πυρετὸς ἀθρόως μετὰ πολλῆς τῆς σφοδρότητος, καὶ 

ἡ φλὸξ ἤρετο" καὶ τὰ μὲν δυνάμενα σβέσαι τὸ πῦρ ἀπε- 

στρέφετο ὁ νοσῶν, ἐπεθύμει δὲ, καὶ πολὺς ἐνέκειτο, τοὺς 

εἰσιόντας πρὸς αὐτὸν ἅπαντας παρακαλῶν, ἄκρατον ὀρέξαι 

πολὺν, καὶ παρασχεῖν ἐμφορηθῆναι τῆς ὀλεθρίου ταύτης 

ἐπιθυμίας. οὐ γὰρ τὸν πυρετὸν ἐκκαύσειν μόνον ἔμελλεν, 

ἀλλὰ καὶ παραπληξίᾳ παραδώσειν τὸν δείλαιον, εἴ τις 
αὐτῷ πρὸς ταύτην εἶξε τὴν χάριν. 70. ᾿Ενταῦθα τῆς 

τέχνης ἀπορουμένης, καὶ οὐδεμίαν ἐχούσης μηχανὴν, ἀλλὰ 

παντελῶς ἐκβεβλημένης, εἰσελθοῦσα τοσαύτην ἐπεδείξατο 
τὴν αὑτῆς δύναμιν ἡ ἀπάτη, ὅσην αὐτίκα παρ᾽ ἡμῶν ἀκούσῃ. 
σι. Ὃ γὰρ ἰατρὸς ἄρτι τῆς καμίνου προελθὸν ἄγγος 
ὀστράκου λαβὼν, καὶ βάψας οἴνῳ πολλῷ, εἶτα ἀνασπάσας 

κενὸν, καὶ πλήσας ὕδατος, κελεύει τὸ δωμάτιον, ἔνθα κατέ- 

2 ἐπι] - τῆς νὰ]σ [3 γενομένων νὰὶσ ᾿ϊ 5 ἐπεσε ΔΌΣ [Ϊ 17 αρτι]-Ῥ απὸ νυὶσ 

2ἰαης οΥΓ δε λγειίεϊαγις᾽: 1.6. ἄοεβ Ζηνγεαίε,, “ 1γιείεα.᾽ ὙΠῸ Ρῆγαξε ἰ5 
ποΐ δον {πεπὶ ἴο ἢῈ οατγτγϊθα ἰηΐο 
εἴεοῖ. ΕῸΣ προσίηται ορ. ΡΪαί. 
Ῥλαεαάο 97 Β τοῦτον (τὸν τρόπον) 
οὐδαμῆ προσίεμαι, “1 σαπποίΐ δοςερί.᾽ 

Ι. τὸ τῆς ἀπάτης κτλ. “2 ιέ 
οι ἐλε »πασὰ ο7 ἀδεεῤίϊοτι.᾽ προσωπεῖον 
15. αἰἶβο ᾿ιιϑβεᾶ Ὀγ Ρ]αἴδτοῃ δηὰ 1 ποΐβη, 
Ἰηβίεδα οἵ {πΠ6Ὸ τῆοσε οἱαϑβίοαὶ πρόσ- 
ωπον. 

2. ἐπὶ σκηνῆς] ΟἸΒγγϑβοβίομλ᾽ 5 
ΕΔΙῪ Ραββίοη. ἴογ {Π6 βίαθε (ορ. 11 
περὶ τὰς ἐν τῇ σκηνῇ τέρψεις ἐπτοη- 
μένον) Ξισσαβίβ 51 Π11165 ἄγαν ἔγο ΠῚ 
1ῃαΐ βουγοδ. 

5. ἰατρῶν παῖδα9] (Ο. ἰατρῶν 
παισίν νὶ 4. Τί 15. ἃ ΡΕΥΙΡὮΓΑΒΙ5 ΤΟΥ 
ἰατρούς : οΡ. υἷες ᾿Αχαιῶν (Η΄οτηει), 
παῖδες ᾿Ινδῶν (Η εξοάοίιι5) : αἴ5ο ἔτε- 
ααξηΐ ἴῃ 1ΧΧ. 

ἡ. ἡ φλόξ] “ἐλε γ)ευεγ-λεαί.᾽ 
8. πολὺς ἐνέκειτο] ᾿ τῦας Ζ»207.- 

οἰζεα πομῃ Ηάϊ. νἱϊ 158. 
το. ἐμφορηθ....ἐπιθυμίας] Ορ. σα 

7 λεοιϊργ 7,2 ἰα 57. 1. 30.Ὰ ἐμφορη- 
θῆναι τῆς ἐπιθυμίας. 

11. οὐ γάρ] Τῆε γάρ εχρ]αϊηβ 
1Π6 βριίπμει ὀλεθρίου. 

14. ἀπορουμένης] ΡῬτοΟΔΌΪΥ πιϊά- 
α]ε ; ἀποροῦμαι-ε ἀπορῶ 15 α͵Ξο ἑουπᾶ 
ἴῃ Ηαΐ. ἀπά Χεπορῇοπ. [{ πηϊρῆῃϊ, 
Βονενεσ, ὈῈ Ραββῖνε : ἔου (συ. 565 
ἀπορεῖν τινα ΞΞ- " ἴο ΡῬίαςβ Ξοῃηθοηδ ἴῃ 
ἃ αἰ πσαν ̓: ορΡ. “ἤορεηι. ἦτ: 7α. 

579.- 
15. ἐκβεβλημένης] “ λατῖγερ' ὁξε7ξ 

γεζεείεαῖ," 1.6. ἃ5. να] 6 1655. 
17. ἄρτι... προελθόν] ΤῊΕ ἰαξίε οὗ 

[Π6 πονν]υ- θα καα οἷν νου] ΠΕΙΡ ἴο 
ἄεςεῖνε {πε ραϊεπῖ, ἀαπα ἴο ρεσβυδάα 
Ὠϊηγ ἰμαΐ ἴΠ6 νναΐθυ νγὰβ γθα νυ πα. 
Προελθών (πιαΞς.) οἵ ΞΕ νεσαὶ δαϊιῖοης 
ΒΕΘΠῚ5 ἴο Ὀ6 ΠΊΘΓΘΙΥ ἃ ταἰβρυὶηΐ. 
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κειτο ὁ νοσῶν, συσκιάσαι παραπετάσμασι πολλοῖς, ἵνα 

μὴ τὸ φῶς ἐλέγξῃ τὸν δόλον, καὶ δίδωσιν ἐκπιεῖν ὡς ἀκρά- 
του πεπληρωμένον. 72. Ὃ δὲ πρὶν εἰς τὰς χεῖρας λαβεῖν, 
ὑπὸ τῆς ὀσμῆς προσπεσούσης εὐθέως ἀπατηθεὶς, οὐδὲ 

πολυπραγμονεῖν ἠνέσχετο τὸ δοθέν: ἀλλὰ ταύτῃ πειθό- 
μενος, καὶ τῷ σκότει κλαπεὶς, ὑπό τε τῆς ἐπιθυμίας ἐπειγό- 
μενος, ἔσπασε τοῦ δοθέντος μετὰ πολλῆς τῆς προθυμίας" 

καὶ ἐμφορηθεὶς ἀπετινάξατο τὸ πνῖγος εὐθέως, καὶ τὸν 
ἐπικείμενον ἐξέφυγε κίνδυνον. 73. Εἶδες τῆς ἀπάτης τὸ 

κέρδος ; καὶ εἰ πάντας βούλοιτό τις τῶν ἰατρῶν καταλέγειν 

τοὺς δόλους, εἰς ἄπειρον ἐκπεσεῖται μῆκος ὁ λόγος. γχ4. Οὐ 

μόνον δὲ τοὺς τὰ σώματα θεραπεύοντας, ἀλλὰ καὶ τοὺς 

τῶν ψυχικῶν νοσημάτων ἐπιμελομένους εὕροι τις ἂν 
συνεχῶς τούτῳ κεχρημένους τῷ φαρμάκῳ. οὕτω τὰς 

πολλὰς μυριάδας ἐκείνας τῶν ᾿Ιουδαίων ὁ μακάριος προση- 
΄γάγετο Παῦλος. μετὰ ταύτης τῆς προαιρέσεως περιέτεμε 
τὸν Τιμόθεον, ὁ Γαλάταις ἐπιστέλλων, ὅτι Χριστὸς οὐδὲν 

ὠφελήσει τοὺς περιτεμνομένους. διὰ τοῦτο ὑπὸ νόμον 

ἐγίνετο, ὁ ζημίαν ἡγούμενος μετὰ τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν 
τὴν ἀπὸ τοῦ νόμου δικαιοσύνην. 75. Πολλὴ γὰρ ἡ τῆς 
ἀπάτης ἰσχὺς, μόνον μὴ μετὰ δολερᾶς προσαγέσθω τῆς 
προαιρέσεως" μᾶλλον δὲ οὐδὲ ἀπάτην τὸ τοιοῦτον δεῖ κα- 

λεῖν, ἀλλ᾽ οἰκονομίαν τινὰ, καὶ σοφίαν, καὶ τέχνην ἱκανὴν 

6 σκοτῳ οἴθιννχΖ [ 7 ἐσπ. το δοθεν τὴηχ νὰ]σ [ἰ εσπουδασε του δοθεντος 

μετα π. τ. προθ. λαβειν ς σπουδασαι του δοθεντος μ. π. τ. πρ. λαβειν σίτνν ἢ} 

8 τον επικινδυνον εξεῴφ. θανατον ΜΓ ἰ 9 εφυγε νὰὶσ [[ 11 απείλων γ΄ νὰ]ρ |! 

21 προαγεσθω νυἱϊσ 

5. πολυπραγμονεῖν τ. δ.] “20 τὸ δοθέν (566 οΥἹ 104] ποίε) ἰ5 ΡΥΟΡΔΌΪΥ 
ἐγ χιεῖγε εἰοσεῖν 1γείο τυλαΐ τυας οὔεγεα 
ἀἴρη." ἘρΥ [Π15 υβε οἵ πολυπραγμον εῖν 
“το ἐχαγηΐηβ,᾽ ννἹἢ ἀοου5., ΟΡ. Οτερ. 
Νγβ5. Ογ. Οαΐί. 32 πολυπραγμονεῖν 
τὸ θειότερον. 

1ὁ. ταύτῃ] Ξε. τῇ ὀσμῇ. 
ἤ. ἔσπασε] ' ἀγαϊγιεα ̓: οΡ. ἕλκω, 

1,αἴ. ἄπέεο, ἴθ ἴῃ 6 βατὴβ 5βθη56. ΤῈ 
σεηϊῖνε ὙΠ σπᾶν 15 οἰϊεα ἔγοιῃ 
ΑἰΠεπδαὺβ ἀπὰ ΡΏΪο. ΤῊ τεδάϊησ 

ἄπε ἴο πολυπρ. ἠνέσχ. τὸ δοθέν ἀὈονε 
(Βεηρε!). 

15. μυριάδας ἐκείν 5] Α τείεγεπος 
ἴο Αοἴβ χχὶ 20. 

16. περιέτεμε τὸν Τιμ.] Αοίδ ΧΥΪ 3. 
17η. ὁ Ταλ,] Δ]. ν 2. 
18. ὑπὸ νόμον] τ (οΥ. ἰχ 20. 
19. ὁ ζημ. ἣγ.] ῬΏΠ]. "1.7. 
23. οἰκονομίαν] ΟΡ. οη εἰ δὲ οὐκ 

ἀεί αὔονε: δῃά 5866 ϑυΐίσεσ σοῦ. 
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πολλοὺς πόρους ἐν τοῖς ἀπόροις εὑρεῖν, καὶ πλημμελείας 
ἐπανορθῶσαι ψυχῆς. γ6. Οὐδὲ γὰρ τὸν Φινεὲς ἀνδρο- 
φόνον εἴποιμ᾽ ἂν ἔγωγε, καίτοι γε μιᾷ πληγῇ δύο σώματα 
ἀνεῖλεν: ὥσπερ οὐδὲ τὸν ᾿Ηλίαν μετὰ τοὺς ἑκατὸν στρα- 
τιώτας καὶ τοὺς τούτων ἡγεμόνας καὶ τὸν πολὺν τῶν 

αἱμάτων χειμάῤῥουν, ὃν ἐκ τῆς τῶν ἱερωμένων τοῖς δαί- 

μοσιν ἐποίησε ῥεῦσαι σφαγῆς. 77. ἘΠ γὰρ τοῦτο συγχω- 

ρήσαιμεν, καὶ τὰ πράγματά τις τῶν πεποιηκότων τῆς 
προαιρέσεως γυμνώσας ἐξετάζοι καθ᾽ ἑαυτὰ, καὶ τὸν 
᾿Αβραὰμ παιδοκτονίας ὁ βουλόμενος κρινεῖ, καὶ τὸν ἔγγονον 
τὸν ἐκείνου καὶ τὸν ἀπόγονον κακουργίας καὶ δόλου γρά- 

ψεται" οὕτω γὰρ ὁ μὲν τῶν τῆς φύσεως ἐκράτησε πρεσ- 
βείων, ὁ δὲ τὸν τῶν Αἰγυπτίων πλοῦτον εἰς τὸν τῶν 

"ὃ. ᾿Αλλ᾽ οὐκ ἔστι 

ταῦτα, οὐκ ἔστιν: ἄπαγε τῆς τόλμης" οὐ γὰρ μόνον αὐτοὺς 

᾿Ισραηλιτῶν μετήνεγκε στρατόν. 

“ Ν “ 

αἰτίας ἀφίεμεν, ἀλλὰ καὶ θαυμάζομεν διὰ ταῦτα" ἐπεὶ καὶ 
ε Ν ᾽ Ἁ Ν “ ᾿] , Ἁ ἈΝ ᾿) ν 

ὁ θεὸς αὐτοὺς διὰ ταῦτα ἐπήνεσεν. 79. Καὶ γὰρ ἀπατεὼν 
“ “ « -“ 

ἐκεῖνος ἂν εἴη καλεῖσθαι δίκαιος ὁ τῷ πράγματι κεχρη- 
7, » , Ἀ ΄ » “ ,ὔ ῆ Ὶ , 

μένος ἀδίκως, καὶ πολλάκις ἀπατῆσαι δέον καὶ τὰ μέγιστα 
Ἁ ΄ ᾽ “-“ “ , ς Ἁ 5 ᾽ 4 

διὰ ταύτης ὠφελῆσαι τῆς τέχνης. ὁ δὲ ἐξ εὐθείας προσ- 
ενεχθεὶς κακὰ μεγάλα τὸν οὐκ ἀπατηθέντα εἰργάσατο. 

8 τα πραγματα τὴς των πεποι. προαιρ. τις ναἷσ ᾿ἰ 9 καὶ τον Αβ. παιδο- 

κτονον ἀποφαινομενος ερει 2 ᾿ το εἐκΎονον δύνυχυ ᾿ἰ 19 αδικως]- οὐχ ο μεθ᾽ 

υγιους γνωμής τουτο ποιων α'χ νυ]σ 

Ιῃ οὔθ οΟΥ ἧνψο ρμαββᾶσεβ οὗ {πε 
αε τας. (ε.σ. 111 11) οἰκονομία ΞΞ 
“ οὔῆςε,᾽ “Δατηϊηϊϑίγαι οη΄: 5ε6 Γἰρἢῖ- 
ἰοοῖ 5 ἀϊξουββίοη οὗ {Π6 ννογά, δίρέες 
ο7ι Ε22. οἵ δὲ απ Ρ. 310. 

2. Φινεές] Νιυμηῦ. χχν 7. 
3. καίτοι Ὑε] ἰπϑίεαα οὗ {πε 

5] ΠῚΡ]6 καίτοι: ἰΐ 15 οι πα ἀραΐῃ ἴῃ 
11 τ (15). 

4. Ἠλίαν] 2 Κίηρε 1 12: δηά 
1 Κίηρϑ χυ] 40. 

το. ᾿Αβραάμ] αεη. χχὶϊ. 
16. ἔγγονονὙ͵ἢ ἼΤῃς6 ἀϊδβιϊποίίοῃ 

ἄγαννῃ ὈΥ βοιὴβ Ὀεΐννεεῃ ἔγγονος ΞΞ- 
ΘΟη ἢ «ἀη4 ἔκγονος “ἀεξοθηάδηΐ᾽ 
ἄοθθ ποῖ ββϑὴ ἴο Ὀ6 ὈΠΙν θυ] 

δοςρερίεά: ΕἸ6]ἃ Ψ7οριηι. ἐγ τ 7 ες. 
5ΟΟΑ. ζῆ 56η586 γεαπίγεα ἤθτα ἰ5 
“ ργδηάβοῃ. 

12. ὁ μέν] Τᾶςοῦ : ἄεη. χχυ]]. 
13. ὁ δέ] Μοβεβ : Ενχ. χὶ 2. 
14- οὐκ ἔστι κτλ.] Ορ. [{Π 5. οὗτοι 

γάρ εἰσιν, οὗτοι: ἰϊϊ το δεινὸν γὰρ 
ἀληθῶς, δεινόν. ὙἼΤΠΣ ταρειοη 15 
τῃτουῖςαὶ : (ορπεῖΐ Ρ. 79. 

15. ἄπαγε τῆς τόλμης] “ομέ ὁ71 
ἐλεῖγ εἤγοριίογγ᾽ : ορ. ἄπαγε τῆς 
μανίας 11] 5. 

20. ἐξ εὐθείας] “ἦγ ἃ εἰγαῖρλΐξς- 
7] ογευαγα »α᾽17167,7 : ΠΡ. τὸν ἐπ᾽ εὐθείας 
δρόμον νὶ 8. 



ἈΘΠῸΣ Β΄: 

Τάδε ἔνεστιν ἐν τῷ β΄ λόγῳ. 
« « 

1. Ὅτι μέγιστον ἡ ἱερωσύνη τεκμήριον τῆς εἰς Χριστὸν 

ἀγάπης. 

11. Ὅτι ἡ ταύτης ὑπηρεσία τῆς τῶν ἄλλων μείζων. 
σ ΄ -“ “-“ Ν “ 

Οτι μεγάλης δεῖται ψυχῆς καὶ θαυμαστῆς. 

Ὅτι πολλῆς τὸ πρᾶγμα δυσκολίας γέμει, καὶ κινδύνων. 
σ “-“ “ 

Ὗ: Οτι τῆς εἰς Χριστὸν ἀγάπης ἕνεκεν τὸ πρᾶγμα ἐφύ- 

ἘΞ. 

Ἐν. 

γομεν. 

ΔΙ: 

σφοδρᾶς. 

ΨΗ: 

τὴν χειροτονίαν. 

ΨΠΠ. 

᾿Απόδειξις τῆς ἀρετῆς τοῦ Βασιλείου, καὶ τῆς ἀγάπης τῆς 

Ὅτι οὐχ ὑβρίσαι βουλόμενοι τοὺς ψηφισαμένους ἐφύγομεν 

Ὅτι καὶ μέμψεως αὐτοὺς ἀπηλλάξαμεν διὰ τῆς φυγῆς. 

, Ν “- “ - 3 ’΄ 

Ι. ὃο. Ὅτι μὲν οὖν ἔστι καὶ ἐπὶ καλῷ τῇ τῆς ἀπάτης 
κεχρῆσθαι δυνάμει, μᾶλλον δὲ ὅτι μηδὲ ἀπάτην δεῖ τὸ 

“ "“ ᾽ ᾽ : ΄ - ἈΝ » “᾿. Ν 

τοιοῦτον καλεῖν, ἀλλ᾽ οἰκονομίαν τινὰ θαυμαστὴν, ἐνῆν μὲν 

καὶ πλείονα λέγειν. 

Ι., 11. Ολγγεοσίονε αφυείούς λὲς 
αγριεηιο)εῖ ἐμαί ἐλ αἰδεεῤίϊογε τυαᾶς 707 
Βανῖϊς ρορά, ας 1ὲ τυᾶς ἐδε »1δα7ὲ5 
97 ἀείῤίγι ἀΐρε το χει ἐλε ἀϊφλεεί 
απέν οὐ α Ολγίξέϊαγε: οἵα. ἐλαΐ γε- 
2οτεα ὃν Ολγίσέ μῤογὲ δέ 2 εἰ67, τυλεν 
Ηδ δαάε ἀΐνι “γ7εεΐ “17ὶ» τλεεῤ.᾽ 
Ολγγσοοσίους ααας ἐλαΐ ἐλς ἰὐβέειε έν 
Ὁ φμαγαϊγιρ ἐλ6 σἀεδο οΥΓ Ολγίεέ ἐς 

» Ἁ Χ Ν Ν » ΄ Ν 

ἐπειδὴ δὲ καὶ τὰ εἰρημένα πρὸς 

3αν ργεαίον' ἐλαγι αγι» ἐαγέλέν απαίορν 
εοπἰα σερρεσί. 

τ. ἐπὶ καλῷ] “τυΐΐζ ροοαὶ 1γείογι." 
2. κεχρῆσθαι) ὍΠὲε ρετίεοϊ οὗ 

χρῆσθαι 5εεγὴ5 ἴο 6 ΟΟσΟΔΒΙΟΠΔΠ]Υ 
564 ἢ ἃ Ρῥγαβεπηΐ τηθδηΐηρ, ρΡρεῖ- 
Παρ5 οὔ {πε ἃἁπαίορυ οἵ κεκτῆσθαι: 
566 ΟἸΙεδια. ΑἸθοχ. .ϑέγοριαίοῖς νὶὶ (ες, 
ΗἩοτί- Μαγουὴ) Ρ. ζϑό. 



1Ο 

Ἐ5 

20 

26 ΟΕΚΥΒΟΘΤΟΜ 5 πεῖ 

ΕΣ , ε Ν ΄ Ἁ ᾿ 2 ᾿ Ἁ ἀπόδειξιν ἱκανὰ γέγονε, φορτικὸν καὶ ἐπαχθὲς περιττὸν 
“ ΄ ῇ, “ Ν “ τῷ λόγῳ προστιθέναι μῆκος" σὸν δὲ ἂν εἴη δεικνύναι 

Ν ᾽ Ἁ - » Ν ἈΝ 

λοιπὸν, εἰ μὴ τῷ πράγματι τούτῳ πρὸς τὸ κέρδος ἐχρη- 
Ν , “ -“ 

σάμεθα τὸ σόν, ϑ8ι. Καὶ ὁ Βασίλειος: Καὶ ποῖον ἡμῖν 
΄ 4 ΄ -“ ΕῚ ΄ 

κέρδος, φησὶν, ἐκ ταύτης γέγονε τῆς οἰκονομίας, ἢ σοφίας, 
δε ΕΝ Ἁ ᾿Α - “ 

ἢ ὅπως ἂν αὐτὴν χαίρῃς καλῶν, ἵνα πεισθῶμεν ὅτι οὐκ 
Ἂ θ Ν “ Ἀ ὔ ᾿ “ ͵ 

ἠπατήμεθα παρὰ σοῦ; 82. Καὶ τί τούτου τοῦ κέρδους, 
,ὔ -“ ΕῚ Ν “ , 

ἔφην, ἂν γένοιτο μεῖζον, ἢ τὸ ταῦτα φαίνεσθαι πράττοντας, 
“ ,ὔ “ 5 ΝΣ Ἂ » ᾿ν, δ᾿ Ν ΝΜ ἅπερ δείγματα τῆς εἰς τὸν Χριστὸν ἀγάπης αὐτὸς ἔφησεν 
Ξ ς ͵, Ν ᾿ κ᾿ ᾿- κ ᾽ 

εἶναι ὁ Χριστός; ὃ3. ἸΤ]Ιρὸς γὰρ τὸν κορυφαῖον τῶν ἀπο- 
, Ἁ ιν “ 

στόλων διαλεγόμενος, Πέτρε, φησὶν, φιλεῖς με; τούτου δὲ 
[2 ͵ὕ 5 ͵ » “ ,ὔ ἈΝ Γ ’ 

ὁμολογήσαντος, ἐπιλέγει" Εἰ φιλεῖς με, ποίμαινε τὰ πρόβατά 

μου. 
ΕῚ Ε] “ ᾽ “, » οὟ 4 “ Ν ς Ν . ᾿ς 

παρ᾽ αὐτοῦ, οὐχ ἵνα αὐτὸς μάθῃ" πῶς γὰρ, ὁ τὰς ἁπάντων 

84. Ἑρωτᾷ τὸν μαθητὴν ὁ διδάσκαλος, εἰ φιλοῖτο 

ἐμβατεύων καρδίας; ἀλλ᾽ ἵνα ἡμᾶς διδάξη, ὅσον αὐτῷ 
μέλει τῆς τῶν ποιμνίων ἐπιστασίας τούτων. τούτου δὲ 

ὄντος δήλου, κἀκεῖνο ὁμοίως ἔσται φανερὸν, ὅτε πολὺς καὶ 

ἄφατος ἀποκείσεται μισθὸς τῷ περὶ ταῦτα πονουμένῳ, ἃ 

πολλοῦ τιμᾶται ὁ Χριστός. 85. Εἰ γὰρ ἡμεῖς, ὅταν ἴδωμεν 

τῶν οἰκετῶν ἢ τῶν θρεμμάτων τῶν ἡμετέρων ἐπιμέλου- 

μένους τινὰς, τῆς περὶ ἡμᾶς ἀγάπης τὴν εἰς ἐκεῖνα σπουδὴν 

13 ἡρωτα οἴ ᾿Ϊ 2ο οπὶ ἡ εκίζ 

1. φορ. καὶ ἐπ. (1: ψου]ὰ Ὀε) 
“φυξαγδο)16 ἀγα] ἐδιΐζοτες ̓: ΟΡ. 1) 6πλ. 
ὧδ ἔαεε 4 οὕτως ἡγοῦμαι φορτικὸν 
καὶ ἐπαχθές... ὥστε ἀποκνῶ. ΟἾγν5. 
[τραπθητΠΥ ἰἱπηϊίαίεβ ΤῈ ΠἸοβί 6 Π65: 
566 7 γηεγοα. Ὁ. ΧΧΧΊΙ. 

2. σόν] 1.6ε. σὸν ἔργον, 

Ἰωάνου, ἀγαπᾷς με πλέον τούτων; 
κτλ. ΝΗ.). 

14. ὁ τὰς ἁπάντων] ΤῊδ νγοτὰβ 
ὁ..«καρδίας ἴοττη 4 ἰατηθὶς (Ξε παυῖι5 
φοτηϊοι5). ΕῸΥ ΟΕ ἰηβίδποες ἴῃ 
1ῃη6 ὧδ σας. ψῃεῖα ἴῃ6 ψογᾶβ οὗ 

“γο4,7, ΟΕ γυ5. ΠΟΠΊΡΟΞΕ ἃ γΕ͵ΞΕ 566 ΠῚ 11 ὡς 
ἀἅπμέν.᾽ 

8. φαίνεσθαι πρ.} “ἰο ὧέ δΣεεΊ2 
ζο εἶ. 

1ο. τὸν κορυφαῖον] ΤΗδ αςΐ {Παΐ 
81 Ρείεγ 15 μεύα βίυ]ϑα {ες “Ἰεδάδγ᾽ 
ΟΥ̓ “οδιεῖ᾽ οὗ [πε ΑΡροβίϊθβ ἰβ πὸ 
ἱπα]οαοη οἵ (Πγυβοβίομη᾽β νἱθννβ 
ΜΠ τερσατά ἴο ἴῃ6 Ἀομηαη 866: οΡ. 
ΟἿ ἕτερός τις ἵν 3: αἶδο Ρ.Π]ΕΥ 716 
γύρευε «δαΐηίς αγιαἱ ΐΔ6 ,8ὲε οὗ 
Κο»:63 ῬΡ. 117-128. 

11. Πέτρε] Ϊπ. χχὶ τῷ (Σίμων 

Χριστιανοῖς ἐστὶ προσῆκον ἀνδράσιν, 
ἘΠ] 14 πρὸς τοὺς ἀγῶνας, ῥᾳδίως ἐλέγ- 
χεται, ἵν 2 πόθεν γὰρ ἔστιν ἐλπίσαι 
σωτηρίαν ;. Τῃ ἴΠ656 σαβ65 8ῃ ἴδτηθὶς 
ἰβ Τοπηβά. Αΐ πὶ 14, τοῦ καπνοῦ 
προσέφλεξε καὶ ἠμαύρωσεν ἅπασαν, 
νγα ἢᾶνα ἃ μοχαπηδίου: δηᾷ αἱ {πὶ τό, 
βιάζωνται διὰ τὴν τῆς γαστρὸς ἀνάγ- 
κην, Ῥατί οἵ ἃ μθχατηδίεσ. 

15. ἐμβατεύων] " οἱολίίγι᾽ - ἀϑϑᾶ 
ἴῃ οἰαββῖοαὶ ασεεῖκ νυ δοοι5. ΟΥὙ ΘῈ Ώ.» 
ποΐ ἀαδῖῖνα. 
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τιθέμεθα σημεῖον, καίτοι γε ταῦτα πάντα χρημάτων ἐστὶν 

ὠνητά" ὁ μὴ χρημάτων μηδὲ ἄλλου τινὸς τοιούτου, ἀλλ᾽ 

ἰδίῳ θανάτῳ τὸ ποίμνιον πριάμενος τοῦτο καὶ τιμὴν τῆς 
ἀγέλης τὸ αἷμα δοὺς τὸ ἑαυτοῦ, πόσῃ τοὺς ποιμαίνοντας 

αὐτὸ ἀμείψεται δωρεᾷ; διά τοι τοῦτο εἰπόντος τοῦ μαθη- 

τοῦ 86. Σὺ οἶδας, κύριε, ὅτι φιλῶ σε, καὶ μάρτυρα τῆς 
ἀγάπης αὐτὸν τὸν ἀγαπώμενον καλέσαντος" οὐκ ἔστη 
μέχρι τούτου ὁ σωτὴρ, ἀλλὰ καὶ τὸ τῆς ἀγάπης προσέθηκε 
σημεῖον. 

ἐπιδεῖξαι ἐβούλετο (καὶ γὰρ ἐκ πολλῶν τοῦτο ἤδη ἡμῖν 

γέγονε δῆλον)᾽ 

87. Οὐ γὰρ ὅσον ὁ Πέτρος αὐτὸν ἐφίλει, τότε 

᾽ ΕῚ Ὁ » Ἁ Ἀ 2 ΄ » [2 

ἀλλ᾽ ὅσον αὕτος τὴν ἐκκλησίαν ἀγαπᾷ 
Ἁ ς “-“ Ν , Ν ΄ ς - “-“ 3 , 

τὴν ἑαυτοῦ, καὶ ἸΠ]έτρον καὶ πάντας ἡμᾶς μαθεῖν ἠθέλησεν, 
“ ἈΝᾺ 1 -» Ἁ ᾿ ᾽ Ν » , Ἁ 7 ἵνα καὶ ἡμεῖς πολλὴν περὶ αὐτὰ εἰσφέρωμεν τὴν σπουδήν. 

Ν ᾽ὔ Ν -“ - “-“ 88. Διὰ τί γὰρ υἱοῦ καὶ μονογενοῦς οὐκ ἐφείσατο ὁ θεὸς, 
᾽ Ψ ἃ , μ᾿ “" ἀλλ᾽ ὃν μόνον εἶχεν, ἐξέδωκεν ; ἵνα τοὺς ἐχθρωδῶς πρὸς 

᾽ Ἀ , ς ““ Ἂ Ν ΄ Ν 

αὐτὸν διακειμένους ἑαυτῷ καταλλάξῃ καὶ ποιήσῃ λαὸν 
΄ὔ εἶ ΄ ἣν Ν φ ᾿ ΄ “ Ν , 

περιούσιον. διὰ τί καὶ τὸ αἷμα ἐξέχεεν; ἵνα τὰ πρόβατα 
“- ε “ο ᾿ς “- Ε - ΄, 

κτήσηται ταῦτα, ἃ τῷ Πέτρῳ καὶ τοῖς μετ᾽ ἐκεῖνον ἐνεχεί- 

80. 
’, Μ ς Ν “ Ν , ΠΥ 7 ς 

Τίς ἄρα ὁ πιστὸς δοῦλος καὶ φρόνιμος, ὃν καταστήσει 0 

ἰσεν. Εἰκότως ἄρα καὶ δικαίως ἔλεγεν ὁ Χριστός" ρ Ὗ 

5 αὐτὴν γ' νυὶρ || 8 τουτων ς νὰ]ρ |ἰ 13 περι ταυτὰ οπλι νὰ]ρ ᾿ϊ 15 εχ- 

θρως σα [] 18 ενεχειριζεν 4Υ2 ᾿ὶ 19. Ομ και δικαίως νὰ]σ ᾿ἰ 20 φρονιμος]-Ἐ οἰκο- 

δομος αἴχγΖ ΠΘΗΓ ᾿ἰ κατεστησεν ναϊσ 

ογεῖν-ὀεροίέεγι λδϑγε τα ττθ; τ 16; 
26. οὐκ ἐφείσατο] Κοπα. νἹ] 32. 
ιτι6. λαὸν περιούσιον] ΤΙϊ. 11 14. 

ΟΠτγ5. ΒΙπη56 1 ἐχρ]αΐηβ. περιούσιον 
(Δονιηι. {ἠρηε 712. 759. Ὁ) 85 ἐξειλεγ- 

τ; χρημάτων... .«ὠνητά) ἐπα») ὁὲ 
δοιεσάέ τυτίλ γμιογιθγ᾽ : [6 Βθη. ἰβ 9η6 
οἵ ρτῖςβ, ορ. ἄλλου τινὸς τοιούτου 
(πεχί 11πε)]. ᾿Ιδίῳ θανάτῳ, οπ πε 
οἴου μαπά, ἰς ἀαίίΐνε οἵ ἴῃς ᾿πϑίσι- 
πηεηΐ : “ὧν ηιεαγις οὐ 4Πἰς οτυγι ἀεαΐλ.᾽ 

3 γιμὴν τ. ἀγ.] “ας {ἦε 2φγίεε 
οΓ “ῆς οεί." 

7. τὸν ἀγαπώμενον] 1.6. (ἢ γίΞβί. 
τό. οὐκ ἔστη μέχρι τ.] “ αἷά γιοΐ 

σίο αἱ ἐλὲς 2οἱγεέ᾽ : ΟΡ. 1 15 οὐδὲ 
μέχρι τούτων ἵστανται μόνον, ἰὶ 7 οὐδὲ 
μέχρι ἐννοίας τετόλμηται : απ (ἴῃ δ 
αἰπιττηαίΐνε βεηίθησε) 1 2 μέχρι τῶν 
χρημάτων ἣ ζημία, 111 8 ὁ κίνδυνος 
σωματικοῦ μέχρι θανάτου. ὅεε Μάαβοῃ 
 ἴσνε Ογαΐζογις Ῥ. 36. 

14. υἱοῦ καὶ μονοΎ.] ᾿ τε: “715 

μένον, οὐδὲν ἔχοντα κοινὸν πρὸς τοὺς 
λοιπούς. 866 αἰϑο ἔχ. χὶχ 5, δῖ. 
νἱὶ 6 (1,ΧΧ). 

18. τῷ Πέτρῳ κτλ.] ΤΠε 50ο- 
οαβϑοῦβ οὗ Ῥείθυ δἃγ8 ὈΪΒΠΟΡ5 ἴῃ Ἐν ΕΥῪ 
ΘΟΙΠΙΓΥ Δηα Ἔνεῖν ἀσα: ΡΌΠ|ΕΓ ὦ. ς. 

20. τίς ἄρα κτλ.] Μαίί. χχὶν 45 
ΟΡ. 1. χ 42. [Ιπβίεδα οἵ ἐπὶ τῆς 
οἰκετείας (θεραπείας) οἵ 1Π6 αοϑβρεϊΐβ, 
ΟΠ Γγ5.» 4αοιηρ᾽ ἔΤῸΠῚ ΤΠ ΘΙΊΟΥΥ, ον Ὲ5 
ἐπὶ τὴν οἰκίαν. ΝΗ. τεαὰ κατέ- 
στησεν ἴῃ Μαῖίί., καταστήσει ἴῃ 1.Κ. 
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28 ΟἿ ΚΥΞΟΞΤΟΙ {πῆι 

΄ὕ Ε] ἕως ΠΣ σας  ἦ 5: Τὰ» . “ ΄ Ν ν ς«» 
κύριος αὐτοῦ ἐπὶ τὴν οἰκίαν αὑτοῦ; πάλιν τὰ μὲν ῥήματα 
» “ ς Χ ΄ 4. Ἂ Ε Ἂ - 5 ΄ 
ἀποροῦντος, ὁ δὲ φθεγγόμενος αὐτὰ οὐκ ἀπορῶν ἐφθέγγετο" 

ἽὝ Ν ΄ “ “-“ “ 

ἀλλ᾽ ὥσπερ τὸν ἸἹΠέτρον ἐρωτῶν, εἰ φιλοῖτο, οὐ μαθεῖν 
,ὔ “-“ - " ,, ᾽ Ἕ - Ὶ - 

δεόμενος τοῦ μαθητοῦ τὸν πόθον ἠρώτα, ἀλλὰ δεῖξαι 
4 »“ ᾿ 7 5 ΄ Ἀ , Ἀ “ Ἀ 

5 βουλόμενος τῆς οἰκείας ἀγάπης τὴν ὑπερβολὴν, οὕτω καὶ 
“ ΄ ’, Ε ς Α ΄“ Ν , ᾽ 

νῦν λέγων: Τίς ἄρα ὁ πιστὸς δοῦλος καὶ φρόνιμος; οὐ 
, “- “- 

τὸν πιστὸν καὶ φρόνιμον ἀγνοῶν ἔλεγεν, ἀλλὰ παραστῆσαι 
, “-“ “ - , 

θέλων τὸ τοῦ πράγματος σπάνιον, καὶ τῆς ἀρχῆς ταύτης 
Ν , “ἷ “ ᾿ πὴ ἫΝ “ Ὁ ὟΝ Ν “ 

τὸ μέγεθος. ὅρα γοῦν καὶ τὸ ἔπαθλον ὅσον" ᾿ξπτὶ πᾶσι 
“-“ - , 

το τοῖς ὑπάρχουσιν αὑτοῦ καταστήσει αὐτόν. ο0. τι οὖν 
» ΄ ἘΠῚ ἐὰν “ Ἂ “- » “- “-“ ΄, 

ἀμφισβητήσεις ἡμῖν τοῦ μὴ καλῶς ἠπατῆσθαι, πᾶσι μέλ- 

λων ἐπιστήσεσθαι τοῦ θεοῦ τοῖς ὑπάρχουσι, καὶ ταῦτα 
, «ἃ Ν Χ ΄ “ » ΄ πράττων, ἃ καὶ τὸν Πέτρον ποιοῦντα ἔφησε δυνήσεσθαι 

- 7 ,ὔ “ 

τῶν ἀποστόλων ὑπερακοντίσαι τοὺς λοιπούς. Ἰ]έτρε γάρ, 
" “-“ Ψ ΄ ᾿Ὶ “ “ 

τ φησι, φιλεῖς με πλεῖον τούτων; ποίμαινε τὰ πρόβατά μου. 
2 “- -“ “- 

ΟἹ. καίτοι γ᾽ ἐνὴν εἰπεῖν πρὸς αὐτὸν, Εἰ φιλεῖς με, νηστείαν 
" ΄ Α “-“ 

ἄσκει, χαμευνίαν, ἀγρυπνίας συντόνους, προΐστασο τῶν 
, - "ἢ - 

ἀδικουμένων, γίνου ὀρφανοῖς ὡς πατὴρ, καὶ ἀντὶ ἀνδρὸς τῇ 

1 ἐπι τὴς οἰκιας α ᾿Ϊ 9 ποσον ἴχΧΖ ΟἸἷν ᾿Ϊ το αὑτον] - φησιν νυὶρ ᾿Ἡ 13 πρατ- 

τειν ΔΌΪΧΥΖ ΠΕῊΙ |ἰ εφηκε γ᾽ νυὶσ ᾿ἰ 14. των αποστολων] καὶ των ἀποστόλων 

να]σ 15 οἵὴ ποιμαινε τὰ προβατα μου α 

Ι. τὰ μὲν ῥήματα] 5ς. ἐστί. “71ε 
τυογαῖς 1γιεἰζεαίε 2εγῤίεχν. ἘῸΥ 
1ῃ6 σοπϑίχιοϊϊοη ΟΡ. Υἱ 11 τοῦτο 

Κύριος ἔφησεν εἶναι σημεῖον. ᾿Εφῆκεν, 
“ῬΡεγπητ6ἀ,᾽ ΠΙΟΗ 15 ἴΠ6 νυ]σαία 
τεαήϊησ, οου]Ἱὰ ποΐῖ ἴακε ἃ ἡωΐμεσε 

οὐδὲν ἕτερον δηλοῦντός ἐστιν ἢ κτλ. 
(μοίε). 

. παραστῆσαι κτλ.} “αἰδδΊγοτες 
οΓ 2γουῖγιο ἄστυ γαγέ ἐλὲς ἐς (1.6. 
ΠΑ 611). 

12. ταῦτα πράττων κτλ.] ΤΠα 
οτάευ οἵ [ἴῃς ννογάβ 15 ἃ ποιοῦντα τὸν 
Πέτρον ἔφησε κτλ. : “ὁγ αἰοἴγεν τυλῖελ 
4 εἰδ7᾽ τοοτείαῖ δέ αὐίο (το Ολγῖδσέ σατα]) 
70 τηγῥαςς᾽ εἴς. ὙἼΤΠῈ βυθ]εος οἵ 
ἔφησε 15 ὁ Χριστός (ἴο θὲ ΞιρρὈ]1εα 
ἴτοιι [Π6 σοηΐαχί). ΕῸΓ ἴΠ6 σϑῆθσαὶ 
βίγαισίαγα οὔ [Π6 βεπίεποα ορ. ἴϊ  Ἂ 
ἅπερ δείγματα τῆς... ἀγάπης αὐτὸς 
ἔφησεν εἶναι ὁ Χριστός, ᾿ὶ 11 εἰκότως 
ἄρα τῆς...ἀγάπης τὴν...σπουδὴν ὁ 

ἰπῆη. (δυνήσεσθαι). 
ι6. νηστείαν] (γγ5. οἴϊεπ τηαϊη- 

ταῖηβ ἴΠ6 πϑοεββιίυ οἵ ἔαβίϊησ (εβρε- 
οἰ} ἀυτίησ 1,6 ηἴ) : ΟΡ. 11 12, νἱ 5: 
Ραδοῆ Ρ. 214. 

17-. χαμευνίαν] “ ερτεελήγε ογἹ] ἐλέ 
Φ,γολταῖ ̓ : ἃ 5ρθοῖθβ οὗ του βοδίίοη 
οἵ [η6 ἤδβῃ ρυδοιββα ὈΚ δβοείϊοβ ἴῃ 
411 ἀρεβ : ορ. Ηοηιν. 7΄. χνὶ 235 (οὗ 
ἴῃ6 Σελλοί, ΡγἹθϑίβ αὲ Ἰθοάομπα) ἀ- 
νιπτόποδες χαμαιεῦναι, (Ὦτγ5. αὐ. 
οῤῥιέργε. υἱέ. φιοηαξέ. 1 598 ἔστω δὲ 
καὶ ἀνυπόδετος καὶ χαμαὶ καθευδέτω : 
568 αἰξο 964 " Μογεπβοαδιίοη. 

18. γίνου ὀρφανοῖς ὡς π.}] Εςο]α5. 
ἵν 1ο. 



ἘΠ ἢ 2Ὲ 5ΑΓΕΚΦΟΤΊΟ 29 
. ἣν, ὅγε κ᾿ ᾿ , ΡΝ ᾽ 

μητρὶ αὐτῶν. νῦν δὲ πάντα ταῦτα ἀφεὶς τί φησι; ἸΠοί- 
᾿ , , Ξ : 

μαινε τὰ πρόβατά μους 11. ο92. ᾿Βκεῖνα μὲν γὰρ, ἃ 
-“ “ 3 -“ 

προεῖπον, καὶ τῶν ἀρχομένων πολλοὶ δύναιντ᾽ ἂν ἐπιτελεῖν 
ε ’ Ε Μ , 3 ᾿ Ἀ - Ὁ Ν 
ῥᾳδίως, οὐκ ἄνδρες μόνον, ἀλλα καὶ γυναῖκες" ὅταν δὲ 
» ΄ “ ϊ ΝῚ “ }] 

ἐκκλησίας προστῆναι δέη καὶ ψυχῶν ἐπιμέλειαν πιστευ- 
“ , “- Ν 

θῆναι τοσούτων, πᾶσα μὲν ἡ γυναικεία φύσις παραχωρείτω 
“- 7 “- , Ν ΕῚ “- 

τῷ μεγέθει τοῦ πράγματος, καὶ ἀνδρῶν δὲ τὸ πλέον" 
᾽ ,ὔ ἣν ᾽ , ἐν “- -“" 7 

93. ἀγέσθωσαν δὲ εἰς μέσον οἱ πολλῷ τῷ μέτρῳ πλεονεκ- 
- ς μ Ν “ « , ἴον Μ 

τοῦντες ἁἅπαντων, καὶ τοσοῦτον ὑψηλότεροι τῶν ἄλλων 
νΝ Ἁ “ “ , 5 ἣ “- 

κατὰ τὴν τῆς Ψυχῆς ὄντες ἀρετὴν, ὅσον τοῦ παντὸς ἔθνους 
. “ Ἁ Ν “ , 7 ς -“ 

Εβραίων κατὰ τὸ τοῦ σώματος μέγεθος ὁ Σαοὺλ, μᾶλλον 
-“ , ἣν Ἷ 

δὲ καὶ πολλῷ πλέον. 94. Μὴ γάρ μοι μόνον ὑπερωμίας 
» -“ Ἂ “ 9. 2 « Ἀ Ἁ Μ, “ 

ἐνταῦθα ζητείσθω μέτρον, ἀλλ᾽ ὅση πρὸς τὰ ἄλογα τῶν 
-“ Ψ Ι “ “ 

λογικῶν ἀνθρώπων ἡ διαφορὰ, τοσοῦτον τοῦ ποιμένος καὶ 
“ 7 , ᾿ Α 

τῶν ποιμαινομένων ἔστω τὸ μέσον, ἵνα μὴ καὶ πλέον τι 
«ς 

95. Ὁ 
ν , ᾽ ᾿ Ἂ ͵΄ - 

μὲν γὰρ πρόβατα ἀπολλὺς, ἢ λύκων ἁρπασάντων ἢ λῃστῶν 

» Ἂ Ἁ ᾿Ὶ “ Ιὰ ς ὔ 

εἴπω" καὶ γὰρ περὶ πολλῷ μειζόνων ὁ κίνδυνος. 

» , Ἃ ἴον Ἃ Ν » ΄ὕ 
ἐπιστάντων, ἢ λοιμοῦ τινος ἢ καὶ ἄλλου συμπτώματος 

ἐπιπεσόντος, τύχοι μὲν ἄν τινος καὶ συγγνώμης παρὰ τοῦ 
κυρίου τῆς ποίμνης" εἰ δὲ καὶ δίκην ἀπαιτοῖτο, μέχρι τῶν 

2 « ’ὔ « Ν ει. , Ν Ἀ , 

χρημάτων ἡ ζημία. ὁ δὲ ἀνθρώπους πιστευθεὶς, τὸ λογικὸν 
τοῦ Χριστοῦ ποίμνιον, πρῶτον μὲν οὐκ εἰς χρήματα, ἀλλ᾽ 

εἰς τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν τὴν ζημίαν ὑφίσταται, ὑπὲρ τῆς τῶν 

5 εμπιστευθηναι ἔχ 

11. 5. ἐπιμέλειαν π.1] Ἐοὸγ [ΠδΒ6Δ 214 «ἡομαογε᾽ : 50 υϑ64 ἴῃ {Π6 1ΧΧ 
ἀοσιι5. ἹΓ πιστεύεσθαι οΡ. Ἰλοπλ. 111 
2 (ἐπιστεύθησαν τὰ λόγια τοῦ θεοῦ), 
Ι (οΥ. ἰχ 17. ψεγθ5 ψῃ]οἢ ἴῃ (ΠῈ 
αοίίνα ἴακα ἃ ἀδίίνε οἵ {Π6 ρϑίβοῃ 
ἀπ δη δοςιβ. οὗ {Π6 (Πϊηρ τείαϊη 
{ΠῸ ἰαϊίθυ ἴῃ (Π6 ραββῖνε: Γλρμίίοοί 
ιοέες ογι ἘΞ. οὐ δὲ ατεῖ Ρ. 521. 

8, οἱ πολλῷ κτλ. “ἠἄοσε τὺλο 
αγὲ 77 ὀεγογιαῖ αἰ οἵλέγς. ἘὸοΥ 
πλεονεκτεῖν ὙΥἸ1Π σαη. ΟΡ. ἱν 7 τῶν 
ἄλλων ἀποστόλων ἑἐπλεονέκτησεν ὁ 
μακάριος. 

11. ὁ Σαούλ] 1 ὅ4πι. ἰχ 2. 
12. ὑπερωμίας} “λε αγέ αὖουέ 

ΔΆ 1 ὅδ. ἰχ 2, Χ 23. 
13. ὅση πρός κτλ.] “16ὲ ἐλε α727- 

ὅγι.6 ὀείτυσεγε σλεῤῥεγαί αγια σἀέεῤ ὅδ 
ας ογεαί ας ἔλε αἰϊδέϊγιείϊογε Φοίτυξε) 
γαϊϊογιαὶ αγια 1γγαζϊογιαί εγεαΐμγες ̓: 
1.6. θαίννβθη τῆθη δηα δηΐμηα]β. ΕῸΓ 
ΘΧΔΙΏΊΡ]65 οὗ {Πἰ5 πι5ε οὗ τὸ μέσον 566 
Ιποχ ΠΙ|: δηᾶ οσῦ {π6ὶ ναγίαςίοῃ 
ἡ διαφορά...τὸ μέσον ΟΡ. νἱ 5 τὸ 
διάφορον... τὸ μέσον. 

20. εἰ δὲ καὶ δίκην κτλ. “ δύε721 
27 ὧδ τυόγὲ εαἰραί ογὲ ἰο παῖζε γεῤα- 
γαΐογι.᾽ 
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προβάτων ἀπωλείας. 
μείζονα καὶ χαλεπώτερον ἔχει. 
ἐπ , 5 ᾿ ΄ Ν “Ὁ ΄ “, ἈΝ “, εΥ 

ἡ μάχη, οὐδὲ ὑπὲρ λῃστῶν δέδοικεν, οὐδὲ ἵνα λοιμὸν 
97. ᾿Αλλὰ πρὸς τίνας 

96. "ἔπειτα καὶ τὸν ἀγῶνα πολλῷ 
οὐ γὰρ αὐτῷ πρὸς λύκους 

᾿ ΄ “- 7, ΄ ἀπελάσῃ τῆς ποίμνης φροντίζει. 

ὁ πόλεμος; μετὰ τίνων ἡ μάχη; ἄκουε τοῦ μακαρίου 
Παύλου λέγοντος: Οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ 

΄ Ν ᾽ “ 

σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχὰς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς 
“ “-“ “- Ἁ 

κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ 
- -“ νς πνευματικὰ τῆς πονηρίας, ἐν τοῖς ἐπουρανίοις. εἶδες 

“ , 7 ΩΣ 
πολεμίων πλῆθος δεινὸν, καὶ φάλαγγας ἀγρίας, οὐ σιδήρῳ 

πεφραγμένας, ἀλλ᾽ ἀντὶ πάσης πανοπλίας ἀρκουμένας τῇ 
͵7 ΄ ΝΎ ΤΑ: 4 » ᾿ »“ ᾽ Ἁ 

φύσει; οδ. Βούλει καὶ ἕτερον στρατόπεδον ἰδεῖν ἀπηνὲς 
καὶ ὠμὸν, ταύτῃ προσεδρεῦον τῇ ποίμνῃ; καὶ τοῦτο ἀπὸ 

τῆς αὐτῆς ὄψει περιωπῆς. ὁ γὰρ περὶ ἐκείνων διαλεχθεὶς, 
οὗτος καὶ τούτους ἡμῖν ὑποδεικνύει τοὺς ἐχθροὺς, ὧδέ πως 

,ὕ Ν 7 ΡῚ Ν -“» Ἁ Μ “ , 2 

λέγων: Φανερὰ δέ ἐστι τὰ τῆς σαρκὸς ἔργα, ἅτινά ἐστι, 
πορνεία, μοιχεία, ἀκαθαρσία, ἀσέλγεια, εἰδωλολατρεία, 

, Ψ Ε “ ΄ » -“ 
φαρμακεία, ἔχθραι, ἔρεις, ζῆλοι, θυμοί, ἐριθεῖαι, κατα- 

ν Ἀ ἢ ὁ Ε] Ἂ Ν -“ 

λαλιαὶ, ψιθυρισμοὶ, φυσιώσεις, ἀκαταστασίαι, καὶ ἕτερα 
τούτων πλείονα. οὐ γὰρ πάντα κατέλεξεν, ἀλλ᾽ ἐκ τού- 

4 φροντιζει] ροβί πος, νεῦρα αλλα πως τοὺς πιστευοντας διασωσὴ απὸ των 

αει εφεδρευοντων δαιμονων " οτι προς τουτοὺυς καὶ μετα τούτων ἡ μαχὴ, ἀκουε 

του μακαριου ἸΤαυλου κτλ. Παρεπί ΠίΖ 5 μαχη] παλὴ οδηπραν ὈΕΙΪ 

14 εκεινων] - ἡμῖν νὰὶσ [15 ὑποδεικνυσι νὰὶρ [ εχθρους] οροὺυς α |Ϊ 18 φαρ- 

μακεῖαι ἔγ2 ὮΘΏΓ 

6. οὐκ ἔστιν ἡμῖν] ΕΡΗ. νὶ 12 [4- περιωπῆβ] " 2ίαεε οὗ ταρείαρε," 
(τοῦ σκότους τούτου ΝΗ.., οπἰησ 
τοῦ αἰῶνοΞ). 

11. ἀντὶ πάσης κτλ.] “εογιέεγιΐ 
τυΐέλ γιαΐμ7γε (1.6. [Π61Υ παΐαγαὶ ἔθγο- 
οἰΐγ) Ζγισζεααῖ οΥ αι» σμεῖέ ΟἹ αγηιολεγ." 

12. στρατόπεδον] “α477;,. ὍΤΠ6 
511}1}16 οὗ ἴπΠ6 ἴνγο δυμηϊ65. 15. ΤΟΤΕ 
Γ}]Ὺ ψνογκεα ουΐ ἴῃ νὶ 12. 

1. ἀπηνὲς καὶ ὠμόν] “ εγμεὶ ἀγα 
σαυαρεέ.᾽ 

13. προσεδρεῦον)] 866. ΟΥ 11 
(προσεδρεύοντα). 

ΠΟΙ] Πα Ἰησ ἃ νν]48 νίδνν. 
15. ὧδέ πως λέγων] 6]. ν τ 

Δα 2 (ου. χὶϊ 20: οἵ. Ἀοχῃ. 1 20. 
586 Τρμίίοοί σαίαΐίαγι59 Ῥ. 40, ἀπὰ 
Ηΐ5 ποΐθβ οὴ ν τς. ΝΗ. τεαὰ τὰ 
ἔργα τῆς σαρκός (ποὶΐ τὰ τ. σ. ἔργα), 
ἔρις ποί ἔρεις, ζῆλος ποῖ ζῆλοι, ἀπὰ 
οἵηϊξ μοιχεία. Καταλαλιαί απᾶ ἴῃς 
ἴῆγεθ [ο]] νης νγογὰβ ἃ ἔτγοπὶ 
4 ΟὐΥ. χὶὶ 86. 

18. φαρμακεία ΞΞ " τυτελεγαγέ᾽: ἐρι- 
θεῖαι -Ξ- " εαϑα ἔγινε," "7 αεΐϊομδρεξ::." 



ἘΠ. 11] ἴὨὋὌΕ ΑΓΕ ΚΡΟΖ7Ο Φ2: 

99. Καὶ ἐπὶ μὲν τοῦ 
ποιμένος τῶν ἀλόγων, οἱ βουλόμενοι διαφθεῖραι τὴν ἀγέλην, 

“- Ν Ν Ὡ 

των ἀφῆκεν εἰδέναι καὶ τὰ λοιπά. 

“ Μ' Ν 5 ἴω “ Ἁ Ν ΕῚ - 

ὅταν ἴδωσι τὸν ἐφεστῶτα φεύγοντα, τὴν πρὸς ἐκεῖνον 
, ᾽ -“ - - ΄ »-“ 

μάχην ἀφέντες ἀρκοῦνται τῇ τῶν θρεμμάτων ἁρπαγῇ" 
ν “ Ας, Ἃ “ ’ Ν᾿ ΄,ὔ δ “ 

ἐνταῦθα δὲ, κἂν ἅπασαν λάβωσι τὴν ποίμνην, οὐδ᾽ οὕτω 
“ 5. Ἁ “ 

τοῦ ποιμαίνοντος ἀφίστανται, ἀλλὰ μᾶλλον ἐφεστήκασι, 
Ω 2 , ΄ ΄ 

καὶ πλέον θρασύνονται, καὶ οὐ πρότερον παύονται, ἕως ἂν 
Ιοο. Πρὸς δὲ 

᾿ 5 “- ΄ ͵, ΄ 

τούτοις τὰ μὲν τῶν θρεμμάτων νοσήματα καθέστηκε φανερὰ, 

ΕἸ , 2 “ ΕῚ θ κ“ ᾽ ΄, 
.7) καταβάλωσιν εκεινον ἢ νικησωσιεν αυτοι. 

ΕΝ ᾿Ὶ « ΕΝ Ἁ Ἂ [2] Ἂ ςε “ «“ κἂν λιμὸς ἡ, κἂν λοιμὸς, κἂν τραῦμα, κἂν ὁτιδηποτοῦν ἕτερον 
“-“ Ν - 5». ἃ -“ 

ἢ τὸ λυποῦν" οὐ μικρὸν δὲ τοῦτο δύναιτ᾽ ἂν πρὸς τὴν τῶν 
» , , 

ἐνοχλούντων ἀπαλλαγήν. ΤΟΙ. νει δέ τι καὶ ἕτερον τού- 
- -“᾿ -“ »-»" τι ΄ 

του μεῖζον, τὸ ποιοῦν ταχεῖαν τῆς ἀῤῥωστίας ἐκείνης τὴν 
, ,ὔ ᾿ -“ ’ τι ΝῚ -»“ »“» ἂν δ 

λύσιν. τί δὲ τοῦτό ἐστι; μετὰ πολλῆς τῆς ἐξουσίας κατα- 
, ΜΝ 

ναγκάζουσι τὰ πρόβατα οἱ ποιμένες δέχεσθαι τὴν ἰατρείαν, 
᾿π Ἁ »“ 

ὅταν ἑκόντα μὴ ὑπομένῃ. καὶ γὰρ δῆσαι εὔκολον, ὅταν 
-“ ’ Ν -“ Ν ΄ Ψ[ 2 Ν , 

καῦσαι δέῃ καὶ τεμεῖν: καὶ φυλάξαι ἔνδον ἐπὶ χρόνον 
Ἁ ς “ ΕΝ “- ΄ . , Ἀ 5 1: ΄, 

πολὺν, ἡνίκα ἂν τοῦτο συμφέρῃ: καὶ ἑτέραν δὲ ἀνθ᾽ ἑτέρας 

προσαγαγεῖν τροφὴν, καὶ ἀποκωλῦσαι ναμάτων καὶ τὰ 

ἄλλα δὲ πάντα, ὅσα περ ἂν δοκιμάσωσι πρὸς τὴν ἐκείνων 

ὑγίειαν συμβαλέσθαι, μετὰ πολλῆς προσάγουσι τῆς εὐκο- 

λίας. 
, Ὗ ᾽ ΄ ἘΠ ΡΩΝ ΜΕ 5. ᾿ 3 ᾿ κα οὐκ ἔστιν ἀνθρώπῳ ῥάδιον ἰδεῖν: οὐδεὶς γὰρ οἷδε τὰ τοῦ 

Ἀ Ἁ “Ὁ » 2 ἐς ἣν Ὁ. ,ὔ »“»"Ἅ Ἁ 

102. Τὰς δὲ τῶν ἀνθρώπων ἀῤῥωστίας πρῶτον μὲν 

2 τὴν ποιμνὴν ΟΧΥ νὰὶρ [[ 6 του ποιμενος ΟΧΥ νυὶρ [9 προβατων 

ΔὈΪΧΥΖ ΒΕηΥ ἰϊ 14 τι δαι ἴχ || το προσαγειν νὰ]σ ᾿Ϊ 21 συμβαλλεσθαι γνὰ]σ ἢ} 

23 οιδε(ν)}] - ανθρωπων γ2 νυ]σ 

Ι. ἐπὶ μὲν τ. π.] “179 ἐλε κατε 
27 ἐλε τλεῤῥεγά.᾽ 

[ο. κἂν ὁτιδ. κτλ. ' τυλαέευεγ εἶδε 
2.6 ἐγομόίδ ραν ὁε.᾽ 

ι6. ὅταν καῦσαι κτλ. “τυλέγε ἐΐ 
ἦς 16:65547} 10 τ͵156 «ατίε7}) 07 ἐλε 

ΟὨΙΘΗ͂ν 564. ἴῃ νεῖβε, θαΐ αἰβοὸ ἴῃ 
ΡΙοβα ὈΥ ΡΪαίο. 

23. οὐδεὶς γάρ κτᾺ.] 1 (οΥ. ἱἱ 11, 
ΔΡΡδύβηΐνγ οἰΐϊεά ἤΌΠη ΙηδΙΊΟΤΥ. 
ΝΗ. τεδᾶ τίς γὰρ οἷδεν ἀνθρώπων 
τὰ τοῦ ἀνθρώπου εἰ μή κτλ. ΤΠΣ 

ἀρῖχδ᾽: 1.6. ἴο τεϑουξ ἴἰο ἀγαβίϊς 
τηϑίμοάβ οἵ ἰτγεαίπηθπί. (ρ. ἢ 3 
καῦσαι καὶ τεμεῖν, ἄτερ. Νγ55. Ογ. 
Οαΐ. 8 (ρ. 46 ϑταν]ευ) τομαὶ καὶ 
καντήρια. 

19. ναμάτων) “τυαΐογ᾽ (ααν. οῥ- 
Ζπερηι. υἱέ. ιογασί. 11 ὅι Α): ἃ υγογά 

ΡΓΘβθηΐ ραβϑᾶρα μᾶὰβ Ὀθεη ιἰ5ϑ84 ἴο 
1Π]υπίγαΐα (Π6 δἰίπας οὐ Οἤγγϑ. ἴο- 
γγαΓ 5 σοηΐδϑοϑίοη, ΝΥ Ώ6 μα βοτηθ- 
{ἰπ|65 ἰαγϑβ ϑβδίγεθβ Οὴ (ῃΠ6 ρονοὺ οἵ 
[Π6 ῥυϊθδί ἴο ἰογρῖνε βἰπβ (Π| 5), αἵ 
ΟἾΠΘΥ {{π|8δ8 Π6 ὑϊρὲϑθ 5'πποῖβ ἴο 
σοηΐδϑ5 αἀἰγθοῖ]ν ἴο ἀοά: ἐξ ἐγεεον- 

ΙοΟ 

15 

20 
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» θ “ ᾽ Ν Ἁ “ “Ὁ 5 , ᾿Ὶ 5 Ψ -« 

ἀνθρώπου, εἰ μὴ τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου τὸ ἐν αὐτῷ. 
“ 3 , “ , Ν ΄ Φ 

1Π, πῶς οὖν τις προσαγάγοι τῆς νόσου τὸ φάρμακον, ἧς 
Ν “ ᾽ “3 ΄ Ἁ Ἁ -ἢ , “Ὁ 

τὸν τρόπον οὐκ οἶδε, πολλάκις δὲ μηδὲ εἰ τυγχάνοι νοσῶν 
9 Ἁ 

103. ᾿Επειδὰν δὲ καὶ καταφανὴς 

[1.π 

δυνάμενος συνιδεῖν; 
͵ὔ , 7, Ι] 3 [ο 7 Ἁ ᾽ὔ, Ε 

γένηται, τότε πλείον᾽ αὐτῷ παρέχει τὴν δυσχέρειαν. οὐ 
“ 2 Ἁ ΄ ῃ ΄ 

γάρ ἐστι μετὰ τοσαύτης ἐξουσίας ἅπαντας θεραπεύειν 
» θ , θ᾽ “ Ἁ , « 7 »Μ Ἀ 

ἀνθρώπους, μεθ᾽ ὅσης τὸ πρόβατον ὁ ποιμήν. ἔστι μὲν 
Ν Ἀ ᾽ “ “- “ “-“ 

γὰρ καὶ ἐνταῦθα καὶ δῆσαι, καὶ τροφῆς ἀπεῖρξαι, καὶ 
καῦσαι, καὶ τεμεῖν: ἀλλ᾽ ἡ ἐξουσία τοῦ δέξασθαι τὴν 
» ΄ ᾽ ) “-“ ΄ Ν , » ᾽ ΕΝ 5 -“ 

ἰατρείαν οὐκ ἐν τῷ προσάγοντι τὸ φάρμακον ἄλλ ἢ ἐν τῷ 

κάμνοντι κεῖται. τοῦτο γὰρ καὶ ὁ θαυμάσιος ἐκεῖνος ἀνὴρ 
ὃ Ν Κ θ , », ᾿ οΟ Ε] “ “2 Φ “- -“ συνειδὼς Κορινθίοις ἔλεγεν: Οὐχ ὅτι κυριεύομεν ὑμῶν τῆς 

Ψ, .Ὶ ΄ 7 “-“ “ “ 
πίστεως, ἀλλὰ σύνεργοί ἐσμεν τῆς χαρᾶς ὑμῶν. τοά. Μά- 

Ν οΥ -“" “ 

λιστα μὲν γὰρ ἁπάντων Χριστιανοῖς οὐκ ἐφεῖται πρὸς βίαν 
“ - , 

ἐπανορθοῦν τὰ τῶν ἁμαρτανόντων πταίσματα. ἀλλ᾽ οἱ 
ν 7 Ψ' “-“ 

μὲν ἔξωθεν δικασταὶ τοὺς κακούργους ὅταν ὑπὸ τοῖς νόμοις 
΄, ἈΝ 

λάβωσι, πολλὴν ἐπιδείκνυνται τὴν ἐξουσίαν, καὶ ἄκοντας 
-“ ᾿ “-“ “-“ “ “-“ 

τοῖς τρόποις κωλύουσι χρῆσθαι τοῖς αὐτῶν᾽ ἐνταῦθα δὲ 
᾽ ᾿ Ε Ν , -" - 2 ,, Ἀ -“ 

οὐ βιαζόμενον ἀλλὰ πείθοντα δεῖ ποιεῖν ἀμείνω τὸν τοιοῦτον. 

5 δυσκολιαν ΟχΧ νὰὶσ [ το αλλ᾽ εν τω καμνοντι Υ2 νυὶρ " 12 συνιδὼν 

ΤΩΠΟΥ͂ να]σ 

2γελεγιοῖδηΐ ν 7 (490 6) : 586 ῬαΘΟΝ 
Ῥ- 212, Μοπίίαποοη 7) Ζαΐγδα 1. 

ΕῸΥ ΟΠ γυβοβίουη᾽ 5 νίεννγβ οἡ {Π6 
ΒΡ] εοῖ οὗ Ῥεπᾶποα 566 ἤηέγοα. Ρ. 
ΧΧΙ 56. 

111. 25:1 εασὲς οἵ σῤίγιίεαϊ σἱοξηδς 
ατρΙογ1 ἤἶς ποεῖ, ἐλε Οἀγεεξίέϊανι σλεῤ- 
λεγαῖ »ιπ5έ τέ56 ρεγίϊε, 1721 27 77 δ716 
ο αἰγαξίζε, 742; Ἴ16 5. 

6. ἅπαντα ͵ῇῦ͵[͵͵ ΤΠ ψοτὰ Πᾶς 
Ῥεθὴ ϑβιβρεοίεα, δηᾶ ναγίουιβ σοη- 
Ἰεοΐατες. (κάμνοντας, ἄκοντας) Πᾶνα 
Ῥεεη ᾿ηδάβ6. Βαΐ [πε ἰδθχί 566 Π15 ἴο 
ΡῈ τῖρῃξς. "21 ταεῃ οαπποΐ Ὀ6 ἰγεαϊθα 
νΊἢ ἃ ΠΡ Παπηά, [ΠουΡῊ βουὴ οδῃ : 
ΟΡ. νἱ 4 οὐ γάρ ἐστιν ἑνὶ τρόπῳ 
χρῆσθαι τοῖς ἀρχομένοις ἅπασιν, ἐπει- 
δὴ μηδὲ. ..ἑνὶ νόμῳ τοῖς κάμνουσι πᾶσι 

προσφέρεσθαι καλόν. 
11. ὁ θαυμάσιος.. ἀνήρ] 51 Ραμ]: 

1ῃ6 ραββαᾶσε Βεῖξ οἰϊβᾷ 15 2 (ου. 1 
24. 

14-. Χριστιανοῖς] ΚΝ ε ΤηΔΥ ΤΕΟΔ]] 
1ῃ6 ἕδος ἐμαὶ {Π1ὶ5 παπὶθ νγὰβ ἢγϑβί 
σίνεη ἴο {ῃε ἀἴβοιρεβ πὶ (ῆγγυϑο- 
βίομη᾽β παΐϊνε οἷΐγ, Απίοοιμ: Αςῖς 
χὶ τό, ορ. ἀ7οηρηρι. γι ἤ7α. ττό Α. 
Τῆς τίρῃῖ, οὐ αἱ ᾿ἰβεαβὲ ἴῃ6 εἜχρε- 
ἄϊεπου, οἵ ρεγβεοαίοη ἴου τα] σίου 
Ῥε]ϊεΐ 15 Πεσα σοπίαβίθα : 566 οἡ [815 
Ῥαδοῆ ΡΡ. 202544. Τἢὲ ργδοίίςε οὗ 
ΟΠ γυβοβίομη νὰ ποῖ δἰνγαυβ ΟΠ ἃ 
Ιενεὶ ἢ Ὠὶβ Ῥγξοερίβ, ἃ5 Ῥυθοῆ 
5Πε6νν5. 

15. οἱ μὲν ἔξωθεν] ὅε6 Οῃ ἱ 4 
(τοὺς ἔξωθεν). 

ι6. ὑπὸ τοῖς νόμοι] ΟΡ. νἱ 12 
ὑπὸ τοῖς ὀρθοῖς αὐτὰ τίθησι λογισ- 
μοῖς. 
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1Ιο5. Οὔτε γὰρ ἡμῖν ἐξουσία τοσαύτη παρὰ τῶν νόμων 
δέδοται πρὸς τὸ κωλύειν τοὺς ἁμαρτάνοντας, οὔτε, εἰ καὶ 
ἔδωκαν, εἴχομεν ὅποι καὶ χρησόμεθα τῇ δυνάμει" οὐ τοὺς 
ἀνάγκῃ τῆς κακίας, ἀλλὰ τοὺς προαιρέσει ταύτης ἀπε- 

χομένους στεφανοῦντος τοῦ θεοῦ. τοῦ. Διὰ τοῦτο πολλῆς 

χρεία τῆς μηχανῆς, ἵνα πεισθῶσιν ἑκόντες ἑαυτοὺς ὑπέχειν 

ταῖς παρὰ τῶν ἱερέων θεραπείαις οἱ κάμνοντες" καὶ οὐ 
τοῦτο μόνον, ἀλλ᾽ ἵνα καὶ χάριν εἰδῶσι τῆς ἰατρείας αὐτοῖς. 

ΙΟο7. ΓΑν τε γάρ τις σκιρτήσῃ δεθεὶς (κύριος γάρ ἐστι 
τούτου), χεῖρον εἰργάσατο τὸ δεινόν᾽ ἄν τε τοὺς σιδήρου 
τέμνοντας δίκην παραπέμψηται λόγους, προσέθηκε διὰ 

τῆς καταφρονήσεως τραῦμα ἕτερον, καὶ γέγονεν ἡ τῆς 

θεραπείας πρόφασις νόσου χαλεπωτέρας ὑπόθεσις. ὁ 
γὰρ καταναγκάζων καὶ ἄκοντα θεραπεῦσαι δυνάμενος οὐκ 

ἔστι. ΙΝ. τιοδ. Τί οὖν ἄν τις ποιήσειε; καὶ γὰρ ἐὰν 
πραότερον προσενεχθῇς τῷ πολλῆς ἀποτομίας δεομένῳ, 
καὶ μὴ δῷς βαθεῖαν τὴν τομὴν τῷ τοιαύτης χρείαν ἔχοντι, 

τὸ μὲν περιέκοψας, τὸ δὲ ἀφῆκας τοῦ τραύματος. τοο. Κἂν 
ἀφειδῶς τὴν ὀφειλομένην ἐπαγάγῃς τομὴν, πολλάκις 

Ι οὐ γὙαρ ἔχγΖ νυσ ᾿ἰ 3 οπου χρησ. ναϊρ [[ 4 κακιαΞ5] -- ἀπεχομενοὺυς 

γὰρ || 6 πεισωσιν εκοντας...«τοὺυς καμνοντας ΔὈοΙχΥΖ [! 9. Τι9] ποτε Υ νὰὶρ [} 

κυριος δὲ ἐστι (ἢ ἰΪ 17 τὴν πληγην (Χ νὰὶρ 

2. οὔτε εἰ καί κτλ. “ αγιαἴ δυ6721 26. ὁ..«καταναγΎκ.)] (Ορ. οηἡ ἱ 2 
27 ἐλεν (ἐλδ ἐατυ) ραῦδ ἐΐε 2οτυεγ, 
τῦξ «ἡ ομεϊα πιοΐ ἔγιστυ ἄστυ (111. ἴο ναί 
ῬυΓΡΟΞΕ) 20 τ“͵56 10: εἴγε (ρα εγοτυ)ῖς 
(σετυαγα:) νοΐ ἑΐοσε τυάο αγὲ γογεΐδὶν 
ζεῤέ γον υΐὶ, διεέ ἐλοσο τοῖο εἰεἰτῤέ- 
γαίείν γεγγαΐγε γγο»ι 11.᾿ 

9. κύριος γάρ ἐ. τ.} "“,)0» ἀδ εαπ 
σε ἀο ἐλές᾿ (1π 5ρίτε οἵ ἢ15 θοπα5). 

1ο. εἰργάσατο] στοτηΐς Δοτγῖϑί. 
τὖ. ἄν τε τούς κτλ.] ’ αγιαὶ 170) ἀξ 

γορίεεί ἐΐε τυογαῖς τυλίελ ἐμέ {ἶ4ε 
σέο" : ἴ.6. 5ῃδγρ ψογάβ οἵ τεῦικα, 
Σιδήρου δίκην αἀτὸ ἴο Ὀ6 ἴακεϑη ἴο- 
σεῖπευ : ορ. φωτὸς δίκην “'ἶκα ἃ 
ΠΡΉς᾿ νἱ 4, καπνοῦ δίκην νἱ 8 σπκὦ 

γῖ. 
13. ὑπόθεσις] “7οε»ααΐίογι.; 

Ν, (. 

(ὁ κωλύσων οὐδείς). 
ΙΝ. 7016 αγέϊειίαγ Ζἤγιαὶ ο7 ἐγεαέ- 

γηδγιζ τοξ ταῦ }) τυΐίλ ἐλς ἐλαγαείεγ 
97 ἐαελ ἑγναϊοϊαμαϊ, ἀγα ἐλὴς »εεδί δὲ 
εαγέγελίν σἐμαϊοα. Ἐχεδεσῖνε σευεγτν 
»ια» ὧξ υδ7)}) ἀαγηεζιεῖ: ογὲ ἐλε οἶλεῦ 
λαραΐ, οὔεγιαῖδγςΣ »εεδέ γιοΐ ὧδ αἰϊοτυεαῖ 
ἴο οὸ αἰΐονείλε), τεγιῥεέγιῖς ἀεάϊ, 

Οπ (6 5Ξυθ]εοῖ οὗ {Π15 Ἄσμαρίοσ, 
νΖ. {Π6 ἀϊβγθποθς οἵ ἱπάϊνι! ταὶ 
[Ἐπ ρθγαπιθηΐ δηα {ΠῸ πεεά ου βίπαγ- 
ἴπσ {Π6π|, ορ. νἱ 4, δπᾶά 566 ὅοτσα 
7λὲ Ολεγεὰλ ἀραὶ ἐΐάε “7ιέγιίτέγγ  Ῥ. 
[46. Οτεροῦυ ἴῃς ατεαΐ σανε (ἢς 
ΤηδίίοΥ βρθοῖαὶ Ῥγομηϊηθησα ἴῃ ΠΙ5 
Κερία ἢ αείογαϊῆς (1ϊ, 111). 

Ιο 
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ΟΠ ΚΎΥΎΒΟΚ ΤΟΜΟΣ [11.1τὺ 34 
» Ἀ Ν ᾿Ὶ 5 , 2 “-“ ᾽ , ΄ ΕΣ ᾿] ᾿ 

ἀπογνοὺς πρὸς τὰς ἀλγηδόνας ἐκεῖνος, ἀθρόως πάντα ἀποῤ- 
εν Ν Ν Ψ Ν Ν 2 " , . Ν 

ῥίψας, καὶ τὸ φάρμακον καὶ τὸν ἐπίδεσμον, φέρων ἑαυτὸν 
Ν Α, Ν 

κατεκρήμνισε, συντρίψας τὸν ζυγὸν καὶ διαῤῥήξας τὸν 
ς Ν Ἃ Μ , Ἁ ᾽ Μ 

δεσμόν. καὶ πολλοὺς ἂν ἔχοιμι λέγειν, τοὺς εἰς ἔσχατα 
2 , Ἅ, με Ν , ἫΣ “ “- « 

ἐξοκείλαντας κακὰ, διὰ τὸ δίκην ἀπαιτηθῆναι τῶν ἁμαρτη- 
΄ 5 , ᾽ Υ̓ - “ Ν ᾿ “- ς 

μάτων ἀξίαν. ττο. Οὐ γὰρ ἁπλῶς πρὸς τὸ τῶν ἁμαρτη- 
-“ Ν “ 

μάτων μέτρον δεῖ καὶ τὴν ἐπιτιμίαν ἐπάγειν, ἀλλὰ καὶ τῆς 
“ , 

τῶν ἁμαρτανόντων στοχάζεσθαι προαιρέσεως" μή ποτε 
ΓΜ: Ν ϑιυ6 Χ ΄ “ Ν , ΄ὔ 

ῥάψαι τὸ διεῤῥωγὸς βουλόμενος, χεῖρον τὸ σχίσμα ποιήσῃς, 

καὶ ἀνορθῶσαι τὸ καταπεπτωκὸς σπουδάζων, μείζονα ἐρ- 

γάσῃ τὴν πτῶσιν. τττ. Οἱ γὰρ ἀσθενεῖς καὶ διακεχυμένοι, 
Ν Ν ͵ - ἴων , 7 “ Μ ἈΝ 

καὶ τὸ πλέον τῇ τοῦ κόσμου προσδεδεμένοι τρυφῆ, ἔτι δὲ 
Ν 3 ᾿ Χ ἣν Ψ ὁ - Μ᾿ ᾽ ΄ καὶ ἐπὶ γένει καὶ δυναστείᾳ μέγα φρονεῖν ἔχοντες, ἠρέμα 

ΙΝ Ἀ ΄ 
μὲν καὶ κατὰ μικρὸν, ἐν οἷς ἂν ἁμαρτάνωσιν, ἐπιστρεφόμενοι, 

ΤΑ βοῇ Ν “ “-“ 

δύναιντ᾽ ἂν, εἰ καὶ μὴ τέλεον, ἀλλὰ γοῦν ἐκ μέρους. τῶν 
Χ “ “- 

κατεχόντων αὐτοὺς ἀπαλλαγῆναι κακῶν ἂν δὲ ἀθρόον 
Ν , “-“ 

τίς ἐπαγάγῃ τὴν παίδευσιν, καὶ τῆς ἐλάττονος αὐτοὺς 
ἀπεστέρησε διορθώσεως. 112. Ψυχὴ γὰρ ἐπειδὰν ἅπαξ 

ἘΞ Ν ᾽ , , 
ἀπερυθριᾶσαι βιασθῇ, εἰς ἀναλγησίαν ἐκπίπτει, καὶ οὔτε 

“Α “-“ 

προσηνέσιν εἴκει λόγοις λοιπὸν, οὔτε ἀπειλαῖς κάμπτεται, 
, Ε] , 

οὔτε εὐεργεσίαις προτρέπεται, ἀλλὰ γίνεται πολὺ χείρων 
“ 7 “Ὁ ς , . τῆς πόλεως ἐκείνης, ἣν ὁ προφήτης κακίζων ἔλεγεν" ᾿ΟψΨις 

7 , 3 ΄ 

πόρνης ἐγένετό σοι, ἀπηναισχύντησας πρὸς πάντας. 
113. Διὰ τοῦτο πολλῆς δεῖ τῆς συνέσεως τῷ ποιμένι καὶ 

Ι ἅπαντα ριψας Οχ νυῇσ 5 παραπτωματων νὰυ]ρ || 12 δεδεμενοι ΥΖ [! 

15 αλλ᾽ ουν εκ μερους ἴρΧΥΖ ᾿! τ6 αθροαν νυ]ρ [[ 17 παιδειαν χ ν]ρ || 18 εἰς απαξ 

νὰ]ρ {{|τ9 ἐμπίπτει ἔ |] 21 οὐκ εὐεργ. νὰ] | 23 προΞ] εἰ Υ 

1. ἀπογνούς κτλ. ] " 271 αἰεεῤαϊ7 αὐ 
λὲς σι ογέγερς.᾿ 

2. φέρων] Ορ. οἡ ἰ 4 (φέροντες 
ἐνεθήκαμεν). 

3. συντρίψας τ. ζ.} [6γ. ν 5. 
5. ἐξοκείλαντας] “φ{γαγι(6α],᾽ “ 7147] 

αργοιεγιαῖ.᾽ : 
9. τὸ διεῤῥωγόΞ] “116 ἐογγι ῥαγέ᾽ 

(διαῤῥήγνυμι) : ορ. Μαῖίί. ἴχ τό. 
11. διακεχυμένοι] “αἰϊδρείῥαΐεα!" : 

ΠΡ. “Πορεηι. ὑι ἤ7αϊξ. 354. Δ γυναῖκα 
πολλῇ τῇ τρυφῇ διαχεομένην. 

18. ψυχὴ γάρ κτλ.] (οιηραῖα 
[Π6 51 Π}}1ΔΓ ράββασα σα 7 ἀδοαο» 72 
ἰαῤδιῦ! 1. 27] Ο ψυχὴ γὰρ ἐπειδὰν 
ἅπαξ ἀπαγορεύσῃ τὴν σωτηρίαν τὴν 
ἑαυτῆς κτλ. 

19. ἀπερυθρ.] “ἐσ ἴρδὸ ἐλε ϑεγιδὲ 
οΓ «λαηῃε." 

22. ὁ προφήτης] Τ76Γ. 11] 3. 



1. 1] ΔΕ 5ΑΘΕΡΡΦΟΤΊΙΟ ἘῸ 

,ὔ 5 “ Ν Ν - ᾽ὔ Ν “- 

μυρίων ὀφθαλμῶν, πρὸς τὸ περισκοπεῖν πάντοθεν τὴν τῆς 
- ͵ Ν ᾽ , 

ψυχῆς ἕξιν. τι4. “Ὥσπερ γὰρ εἰς ἀπόνοιαν αἴρονται 
Φ Ν ΝΥ “ » , “-“ “-“ 

πολλοὶ καὶ εἰς ἀπόγνωσιν τῆς ἑαυτῶν καταπίπτουσι σω- 
΄ γ᾿ “-“ Ἁ “ “ 

τηρίας, ἀπὸ τοῦ μὴ δυνηθῆναι πικρῶν ἀνασχέσθαι φαρ- 
, Ἔ ΄, Ὁ Ἁ “ - μάκων᾽ οὕτως εἰσί τινες, οἱ διὰ τὸ μὴ δοῦναι τιμωρίαν τῶν 

ς ΄, 2 ΓΑ] » 2 

ἁμαρτημάτων ἀντίῤῥοπον, εἰς ὀλυγωρίαν ἐκτρέπονται, καὶ 
“ ὔ 7, 

πολλῷ γίνονται χείρους, καὶ πρὸς τὸ μείζονα ἁμαρτάνειν 
, Χ ῃ χ ΄ ᾽ 

προάγονται. 115. Χρὴ τοίνυν μηδὲν τούτων ἀνεξέταστον 
᾽ ΝΥ ᾽ κ ͵ ͵ ᾽ . 
αφεῖναι, αλλὰ παντα διερευνησάμενον ἀκριβῶς, καταλ- 

΄ Ν 3 - ΑΞ Ις 

λήλως τὰ παρ᾽ ἑαυτοῦ προσάγειν τὸν ἱερωμένον, ἵνα μὴ 
, ᾽ -“ ,ὔ «ς Ἑ ᾽ » , Ν 

μάταιος αὐτῷ γίγνηται ἡ σπουδή. τιό6. Οὐκ ἐν τούτῳ δὲ 
’ ᾽ Ἀ Ν 5 [ο Ν 2 5 ς , “ Σ , 

μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ τὰ αἀπεῤρηγμένα τῆς ἐκκλησίας 
΄ ΄ ἊΨ Ἂ ] Ὰ Μἤ Ω 

μέλη συνάπτειν, πολλὰ ἴδοι τις ἂν αὐτὸν ἔχοντα πράγματα. 
« Ἀ ον , 5 

117. Ὁ μὲν γὰρ τῶν προβάτων ποιμὴν ἔχει τὸ ποίμνιον 
, - , - 

ἑπόμενον, ἧπερ ἂν ἡγῆται" εἰ δὲ καὶ ἐκτρέποιτό τινα τῆς 
» ,ὔ  - -“ ᾿ ἣν ᾽ ᾿ ᾿ ; ᾿ , τ 

εὐθείας ὁδοῦ, καὶ τὴν ἀγαθὴν ἀφιέντα νομὴν λεπτόγεα καὶ 
3 , , Σ Ἂ - 

ἀπόκρημνα βόσκοιτο χωρία, ἀρκεῖ βοήσαντα σφοδρότερον 
συνελάσαι πάλιν, καὶ εἰς τὴν ποίμνην ἐπαναγαγεῖν τὸ 

“ 7 - 

χωρισθέν. τιὃ. εἰ δὲ ἄνθρωπος τῆς εὐθείας ἀποπλανηθείη 
ὔ -“ -“ -“ - , -“ 

πίστεως, πολλῆς δεῖ τῷ ποιμένι τῆς πραγματείας, τῆς 
, “- ε “ ᾿ ΄ , 

καρτερίας, τῆς ὑπομονῆς. οὐ γὰρ ἑλκύσαι πρὸς βίαν 
᾿ Ν “θ᾽ ’ Ἷ ᾿ 7ὔ Ν “ , κ᾿ 

ἐστὶν, οὐδὲ ἀναγκάσαι φόβῳ᾽ πείσαντα δὲ δεῖ πάλιν πρὸς 
" " , ω “-“ “ 2 , ν 5 , 

τὴν ἀλήθειαν ἀγαγεῖν ὅθεν ἐξέπεσε τὴν ἀρχήν. 119. Τὲν- 
͵ “- -“ “, ἴω , 

ναΐίας οὖν δεῖ ψυχῆς, ἵνα μὴ περικακῇ, ἵνα μὴ ἀπογινώσκῃ 

τὴν τῶν πεπλανημένων σωτηρίαν, ἵνα συνεχῶς ἐκεῖνο καὶ 

9. ἀκριβως και κατ. { ̓ ϊ 12 μονω νὰ]ρ [! τό λεπτογαια 4ΔὈΪΖ λεπτογεια ἤΘΗΓ [! 

17 επικρημνα ἴρ ᾿ 23 επαναγαγειν ΟΧ [Ϊ 25 πλανωμενων οχΧ νὰ]νρ 

2. ἀπόνοιαν “α͵7οραγιεδ᾽ : σρΡ. ἡ 230 ΑἹ Ργαίεγβ [πε ἔουμη λεπτόγαιος : 
κ᾽). 566 4150 οΥ[ἴσ4] ποία οἢ νὶ 8 (λεπτό- 

. καταλλήλως] “407745ο71αἸϊγι0- Ὑεων). 
ἦν: ἴῃε δά]. 15 ἰουυπα αἵ ἵν 3 τροφαί 20. πραγματεία9)] “εαγεέ,᾽ “ἐη- 
οὐ. κατάλληλοι. ἄπεΐγγ.᾿ 

ι6. λεπτ. καὶ ἀπ.] “ δαγγε7: αγια] 24. ἵνα μὴ περικακῇ}] “ἐεεέ ἦε 
2γεεϊῤτὝίοις.. ὙΤΒυογάϊά65 (1 2) '5ε5 αέεφα:γ. ὙΠ6 νεῦρ 15 οἰϊε ἔγοπὶ 
λεπτόγεως ἴῃ τείεγεηος ἴο (Π6 501] οἵ Ῥοϊυθῖιβ ὈΥ 1.. ἀπά 5. 
Αἰῆςα. ΕἸΕΙα (]ορριγη. {γε τ (ο7. 

ἐς σπωπαῖ 
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326 ΟἿ Υ5Ο5ΤΌΜΟ 5 [11 τν 

7 ν ῃ Ὰ κ ἀκ’. εἴροα  ἐρ ΡΟ 
λογίζηται καὶ λέγῃ Μήποτε δῷ αὐτοῖς ὁ θεὸς ἐπίγνωσιν 

Ν 2 “- “ - “ 7, 

ἀληθείας, καὶ ἀπαλλαγῶσι τῆς τοῦ διαβόλου παγίδος. 
κ᾿, “-“ “-“ -“ ς ͵ , » Ρ 

120. Διὰ ταῦτα τοῖς μαθηταῖς ὁ κύριος διαλεγόμενος ἔφη 

Τίς ἄρα ὁ πιστὸς δοῦλος καὶ φρόνιμος; ὁ μὲν γὰρ ἑαυτῷ ίς ἄρα ὁ ς ς ρόνιμος; ὁ μὲν γὰρ ἑαυτῷ 
“- Ν ,ὔ ᾿] ΄ 

ἀσκῶν εἰς ἑαυτὸν μόνον περιίστησι τὴν ὠφέλειαν" τὸ δὲ 
-“ “ 2 Ψ» 7 Ἁ 

τῆς ποιμαντικῆς κέρδος εἰς ἅπαντα διαβαίνει τὸν λαόν. 
7 - Ἃ Ἂ 

καὶ ὁ μὲν χρήματα διανέμων τοῖς δεομένοις, ἢ καὶ ἑτέρως 
- ΄' Ὑ ΄ 

πως ἀδικουμένοις ἀμύνων, ὠὦνησε μέν τι καὶ οὗτος τοὺς 
ψ, » “ “ , "᾿ Ν 

πλησίον, τοσούτῳ δὲ ἔλαττον τοῦ ἱερέως, ὅσον τὸ μέσον 
γ ἣν ΄ 

σώματος πρὸς Ψυχὴν. 
:] , Ν Ν Ν γ Ν ε , Ε 
ἀγάπης τὴν περὶ τὰ ποίμνια σπουδὴν ὁ κύριος ἔφησεν 

121. Εἰκότως ἄρα τῆς εἰς αὐτὸν 

εἶναι σημεῖον. 
“- Ν , 

122. Σὺ δέ, φησιν, οὐ φιλεῖς τὸν Χριστόν; ΤΏ. Καὶ 
»“ Ν “ 3 ΄ “4 , ἈΝ Ἀ 

φιλῶ καὶ φιλῶν οὐ παύσομαί ποτε" δέδοικα δὲ μὴ παρο- 
᾽ “- Ν ἊΨ 

ξύνω τὸν φιλούμενον ὑπ᾽ ἐμοῦ. 123. Καὶ τί τούτου 
΄ 3. ὧν », ΄ ᾽ ΄ “ Ψ Ν Υ 

γένοιτ᾽ ἂν αἴνυγμά, φησιν, ἀσαφέστερον; εἰ ὁ μὲν Χριστὸς 
“-“ , Ε] Ὁ Ἀ , 

τὸν φιλοῦντα αὐτὸν ποιμαίνειν προσέταξεν αὐτοῦ τὰ πρό- 
“- - ΄ -Ὶ Ἀ Ν “- 

βατα, σὺ δὲ διὰ τοῦτο φῆς οὐ ποιμαίνειν, ἐπειδὴ τὸν τοῦτο 
124. Οὐκ ἔστιν αἴνιγμα, ἔφην, ὁ 

εἰ μὲν γὰρ 
ε - » “ Ν ᾽ Ν υνλ ν ς Ν 

ἱκανῶς ἔχων διοικῆσαι τὴν ἀρχὴν ταύτην, καθὼς ὁ Χριστὸς 
» , ΑΝ ι , Ν Ν Ν ᾽ Δ΄ “ , 

ἠθέλησεν, εἶτα ἀπέφυγον, ἔδει πρὸς τὸ παρ᾽ ἐμοῦ λεγό- 
-“ Ν , ιὰ Ν ἢ ’ 

μενον ἀπορεῖν" ἐπειδὴ δὲ ἄχρηστόν με πρὸς τὴν διακονίαν 
- - , , ΄7 

ταύτην ἡ τῆς ψυχῆς ἀσθένεια καθίστησι, ποῦ ζητήσεως 
Ν 

125. Καὶ γὰρ δέδοικα, μὴ τὴν 

προστάξαντα φιλεῖς. 
λόγος, ἀλλὰ καὶ λίαν σαφὴς καὶ ἁπλοῦς. 

ἄξιον τὸ λεγόμενον; 

Ι επιγνωσιν κτλ.] μετανοιαν εἰς ἐπίγνωσιν αληθειας, και ανανηψωσιν εκ 

(απαλλαγωσι) τῆς κτᾺ. 'γΥγ2 νὰυὶσ 4. εν εαὐτω ΠίΖ (νεῖ ἰπΐ 2722 σὲ ϑοἱοὴ 

εαυτον ἃ ᾿Ϊ 8 ἐπαμυνων [ἢχ [|| ονησι (510) νὰ]ὶρ ᾿ 9 οσω νυ]ρ [ τὸ προς 

ψυχὴν] και ψυχης ΔΌΠΙΥΖ ΠΕΠῚ |Ϊ 21 εχων] εἰχον ΥἦΖ 

1. μήποτε κτλ.] 2 Τίπι. 11. 25,ςᾳ.ε πρός κτλ.). Σώματος πρὸς Ψυχήν ἰ5 
,6. ΝΗ. τεδά μήποτε δῴη αὐτοῖς ὁ 
θεὸς μετάνοιαν εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας, 
καὶ ἀνανήψωσιν ἐκ τῆς τοῦ διαβ. 
παγίδος. 

4. τίς ἄρα] Μαίί(. χχὶν 45: 6Ρ. 
11 τ΄ 

9. τὸ μέσον] ΟΡ. οἡ ἴΐ 2 (ὅση 

ΠΕΥΘ τἰϑ6α Ιηβίθδα οἵ σώματος καὶ 
ψυχῆς, ἴΠ6 τηοτα ἀπ] ἰοση (ἐοιπᾶ 
ἴῃ 5οηθ Μ88). 

24. ποῦ ζητήσεως κτλ.] “τοῖν ἐν 
)2οῖ. φεαγγεὶ τοῖὰ γ»ι» τυογαῖς 2) : 11. 
“1η ψγ»Πδΐ ἀο {ΠΕΥ 68}] ἴοΥ δπααΐνν ῥ᾽ 



1]. τν] 2Ὲ ΞΑΘΕΚΡΦΟΤΊΟ 537 

» [ “ -“ [ον Ν “ 

ἀγέλην τοῦ Χριστοῦ σφρυγῶσαν καὶ εὐτραφῆ παραλαβὼν, 
4» Ν “ 8 

εἶτα ὑπὸ τῆς ἀπειρίας λυμηνάμενος, παροξύνω κατ᾽ ἐμαυ- 
-“ ᾿, , ἣν “ 

τοῦ τὸν οὕτως αὐτὴν ἀγαπήσαντα θεὸν ὡς ἑαυτὸν ἐκδοῦναι 
μ Ἁ ΄ὔ 

διὰ τὴν ταύτης σωτηρίαν τε καὶ τιμήν. 126. ἸΠαίζων 
λέ “- ͵ὕ 2 Ν ᾽ ,ὔ ᾽ ὃ “ ΕΝ ἔέγεις ταῦτά, φησιν, εἰ γὰρ οὐ παίζων, οὐκ οἶδα πῶς ἂν 
Ὄ ,ὔ “ “ Ἄ ,ὔ “-“ 

ἑτέρως μᾶλλον ἡμᾶς ἀπέδειξας δικαίως ἀλγοῦντας, ἢ διὰ 
“- πὰ τῶν ῥημάτων τούτων, δι’ ὧν ἀποκρούσασθαι τὴν ἀθυμίαν 

,ὔ 

ἐσπούδασας. ἐγὼ γὰρ καὶ πρότερον, εἰδὼς, ὅτε με ἠπά- 
Ν » “ ᾿Ὶ -» ,ὔ “ ἈΝ Ἂν 

τησας καὶ προὔδωκας, νῦν δὲ πολλῷ πλέον, ὅτε καὶ τὰ 
7ὔ “- 

ἐγκλήματα ἀποδύσασθαι ἐπεχείρησας, τοῦτο μανθάνω καὶ 
,ὔ “ ς [οἱ “ » Η Ἀ συνίημι καλῶς, οἷ τῶν κακῶν με ἤγαγες. 127. Εἰ γὰρ 

ΟὟ “ Ν - διὰ τοῦτο σαυτὸν ὑπεξήγαγες τῆς τοιαύτης λειτουργίας, 
συνειδὼς οὐκ ἀρκοῦσάν σου τὴν ψυχὴν πρὸς τὸν τοῦ 

, “- 

πράγματος ὄγκον, ἐμὲ πρότερον ἐξελέσθαι ἐχρῆν, καὶ εἰ 
Ν “- ᾿ πολλὴν πρὸς τοῦτο ἔχων τὴν ἐπιθυμίαν ἐτύγχανον, μὴ 

«“ ἈΝ “-“ ἣν - Ἃ, 7 ΕῚ , , 7 

ὅτι καὶ πᾶσαν τὴν ὑπὲρ τούτων ἐπέτρεψά σοι βουλήν. 
-“ Ν Ν ἴω , » Ἁ ᾿Ν τ “ “- 

128. Νῦν δὲ τὸ σαυτοῦ μόνον ἰδὼν τὸ ἡμέτερον παρεῖδες" 
» εἶ 5 “ δ ν.3 Χ ΕΥ̓ δ Χ Χ Δ Ρ-. 

εἴθε μὲν οὖν παρεῖδες, καὶ ἀγαπητὸν ἂν ἦν" σὺ δὲ καὶ ὅπως 
’ὔ “ - 

εὐχείρωτοι γενώμεθα τοῖς βουλομένοις λαβεῖν ἐπεβού- 

2 εἰτα αὐτὴν εξ απροσεξιας λυμὴν. γ΄ νυ]σ [[ 5 οὐ παιζων] σπουδαζων 

σαχγ" νὰ] παιζων λεγεῖς τ. φ. οὐ σπουδαΐζων" εἰ γὙαρ οὐ παιζων κτλ. ἢ ᾿} 

9. νυν πολλῳ οἴχγΖ || το αἀπολυσασθαι ἃ απολουσασθαι οἷῖν απεκδυσασθαι 

ΒΟΥ ἰϊΠ13. οτι συνειδὲς νυ]σ  τ6 τὴν ὑπερ τουτων ἐπραξας σπουδὴν ΧΖ τὴν 

ὑπερ τουτου πραξαι σπουδὴν γΥἶ |Ϊ 17 εἰδως ἔγὴ 

1. σῴρ. καὶ εὐτρ.] “17:1 σοοί ἐλε ἐλαγσες᾽ : ΟΡ. 11 18 ἀποδύεσθαι 
εογαἰϊζίογε αγιαῖ τυο1-τονγίςλεα᾽" (ϑ16-ὀ τὰ παρ᾽ ἐκείνων ἐγκλήματα. ὙΠΕΙα 
ΡΠ ΕΠ5). 5. Βουὴβ. δας ΠΟΥ Υ ἔου [Π6 τϑαάϊηρϑ 

3. οὕτως ἀγαπ. ... θεόν] “Οοάώ, ἀπολύσασθαι απὰ ἀπολύεσθαι ἴῃ {Π 658 
τυῖο ἰουφαί {{ το τυοί ἐλαίέ Δἴ ραῦὺῦόὸ Ῥαββᾶσεβ ΥὙαβρθοίίνεὶυ: (ῃθὺ δῖ 
Αϊηισο᾽ : ὡς Ξε ὥστε. Ἔα. }}]Ὺ Ῥοββῖθ]α (ΕἼ6Ι4 οὐ 7ογ). 

4. παίζων... οὐ παίζων] “171 7.5 ἠηι 77α͵]. 440 Ἑ πὰ [Ιηάδχ 1 5.0. 
νον" ἐγ ἐαγ γε... Παίζων 15 5ἰτη! ]αΥν ἀποδύεσθαι): Ὀὺπί ἀποδύσασθαι ἀπὰ 
ςοηίταβίθα νὰ ἀληθεύων ἰὶ 4 σμὖ ἀποδύεσθαι Πᾶνε ὈείίεΥ Μ5 βιρροτί. 
,ρι. 12. λειτουργία5)] Ορ. ἱ 4 δόξης 

ἤ. ἀποκρούσ. τὴν ἀθυμ.} “ἰο αἷξ- κτλ. (ποίε). 
2εϊ »ῃν αἰδεογείειςγ.᾽ [5. μὴ ὅτι] "γιοί ἐο »εδγέϊον ἐλαΐ᾽: 

9. νῦν δέ] δέ ΤΛοΥΕΪΥ πηατκα 16 ορΡ.Ϊ 5. 
τηδῖη ϑεπίθηοα : ΟΡ. ἰἴ5. 56 ἴῃ δρο- 18. ἀγαπητὸν ἂν ἦν] “7 «λομία 
ἀοϑῖϑβ. λαυε ὀεογε εογείεγιε.᾽ 

1ὁ. τὰ ἔγκ. ἀποδύσ.} “ο γεζιείε 
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38 ΟΑ͂ΚΥΘΟσΤΟΜῦΣ ΠΠ- τν 

» -»" Ἄ 

λευσας. 120. Οὐδὲ γὰρ εἰς ἐκεῖνο καταφυγεῖν ἔχοις ἂν, 
ἮΝ ς Ξ ἼΞ ͵ ᾽ ΄ ͵ ᾿ ΄ ᾿ ν 
ὅτι ἡ τῶν πολλῶν δόξα ἠπάτησέ σε, καὶ μεγάλα τινὰ καὶ 

“-“ , Ν “- 

θαυμαστὰ περὶ ἡμῶν ὑποπτεύειν ἔπεισεν" οὔτε γὰρ τῶν 

θαυμαζομένων καὶ ἐπισήμων ἡμεῖς, οὔτε, εἰ καὶ τοῦτο οὕτως 
νΨ Σ ,ὔ Ἁ - “ , “ ᾽ ΄ 

ἔχον ἐτύγχανε, τὴν τῶν πολλῶν δόξαν τῆς ἀληθείας προ- 
“-“ “ , ͵ “ 

τιμῆσαι ἐχρῆν. 130. Εἰ μὲν γὰρ μηδέποτέ σοι πεῖραν 
“- ,ὔ , ᾽ὔ 

τῆς ἡμετέρας ἔδομεν συνουσίας, ἐδόκει τις εἶναί σοι πρό- 
», τὰ ἈΝ “ “ “ ξ “ Ἁ 

φασις εὔλογος, ἀπὸ τῆς τῶν πολλῶν φήμης φέροντι τὴν 
- γ Ἀ ᾽ Ν « Ἀ Ξε , 53 5 εἶ ." “- 

ψῆφον" εἰ δὲ οὐδεὶς οὕτω τὰ ἡμέτερα οἶδεν, ἀλλὰ καὶ τῶν 
Ψ ῇ, “-“ ᾿ς “-“ 

γεγεννηκότων καὶ θρεψαμένων αὐτῶν τὴν ἡμετέραν μᾶλλον 
Ἁ ,ὔ δ » , ν 

ἐπίστασαι ψυχὴν, τίς οὕτως ἔσται σοι λόγος πιθανὸς, ὡς 
“- "“" Ἀ , -“ « “-“ 

δυνηθῆναι πεῖσαι τοὺς ἀκούοντας ὅτι οὐχ ἑκὼν ἡμᾶς εἰς 
“- 53 Ν ΄ “ 

τοῦτον ὦσας τὸν κίνδυνον; 131. ᾿Αλλὰ γὰρ ταῦτα ἀφεί- 

σθω νῦν" οὐδὲ γὰρ ὑπὲρ τούτων σὲ ἀναγκάζομεν κρίνεσθαι. 
“-“ ΄ 

τί πρὸς τοὺς ἐγκαλοῦντας ἀπολογησόμεθα, λέγε. 132. Αλλ᾽ 
΄ " ᾽ “ 

οὐδὲ αὐτὸς πρότερον, ἔφην, ἐπ᾽ ἐκεῖνα πορεύσομαι, ἕως 
,ἷ Ν Ν ΄ -“ “ 

ἂν διαλύσωμαι τὰ πρὸς σὲ, κἂν μυριάκις αὐτὸς ἡμᾶς τῶν 
, ᾿] 

ἐγκλημάτων ἐθέλῃς ἀπολύειν. 133. Σὺ μὲν γὰρ ἔφης 
Ἁ ͵ ἔν τὰ ε , , “- 

τὴν ἄγνοιαν ἡμῖν φέρειν συγγνώμην, καὶ πάσης ἂν ἡμᾶς 
» »“" . » »" ΄ 

ἀφεῖναι κατηγορίας, εἰ μηδὲν τῶν σῶν εἰδότες εἶτά σε εἰς 
Ἅ , , - 

τὰ παρόντα ἠγάγομεν" ἐπειδὴ δὲ οὐκ ἀγνοοῦντας προ- 
-“ 5 ᾿ Ψ “ Ἂν 7 ἃ δ Ἁ -“ 

δοῦναι, ἀλλ᾽ ἀκριβῶς ἐπισταμένους τὰ σὰ, διὰ τοῦτο 

πᾶσαν ἡμῖν πρόφασιν εὔλογον καὶ ἀπολογίαν ἀνηρῆσθ ἡμῖν πρ Υ ἡ ἀπολογίαν ἀνηρῆσθαι 
᾿ ᾽ Ν Ἁ “ ᾽ ᾿ 

δικαίαν. 134 ᾿Εγὼ δὲ πᾶν τοὐναντίον φημί. διὰ τί; ὅτι 
᾿᾿ “ “ -“ “- 

τὰ τοιαῦτα πολλῆς δεῖται τῆς ἐξετάσεως, καὶ τὸν μέλλοντα 
Ψ Ν » ς ΄ὔ "»" “ “ 

παραδώσειν τὸν εἰς ἱερωσύνην ἐπιτήδειον οὐ δεῖ τῇ τῶν 

7 εδωκαμεν Ὁ νυὶσ [ το αὐτων] ἡμας ἔ |[Ϊ 17 διαλυσωμεθα ἃ |ϊ 24. δικαιον 

ΓΖ Πδησ || φημι᾿ διοτι τα τοιαυτα 2 νὰν 

3. ὑποπτεύειν] “0 δχξέεί᾽: ΩΡ. 9. τῶν γεγενν.}] σῖ μᾶλλον : 
ΠΙ 2 θαυμαστά τινα καὶ μεγάλα... “ὑὀεί{27 ἐλαγε γοϊέν 2αγε)είς." 
ὑποπτεύειν. ἴπ [Π6 ΟΥΑΙ ΠΑΓΥ 5658, 13. ὦσαΞ] ἴογ ἔωσας (ὠθέω). 
εἴο βαβρεοῖ,᾽ [πΠ6Ὲ νεὺ οσουγβ ὈΕΙΟΥν 16. ἕως ἂν διαλύσ.} “Ζἠ 7 λαῦυε 
κίνδυνον ὑποπτεῦσαι, 1ϊ. 6 ἵνα μή τιξ εο716 ο {67,715 τοῖέλ γομ.ἢ 
ὑποπτεύσῃ κτλ. 19. φέρειν συγγν.} “707,15 αὲ 

8. φέροντι τ. Ψ.} “οἵοϊγιρ γον ἐχεδο᾽: 1ἰϊ. “ Ῥυηρβ. Ραγάοη. 
ψθγαϊεΐ᾽) : οΡ. ᾿ΐ 14 εἰ... φέρεις τὴν 21. ἐπειδὴ δέ] Ξο. ἔφης ἴτομῃ (ἢ 8 
ψῆφον. Ρτεοεαϊηρ οἰαιβα. 
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-“ “-“ ,ὔ Ἄ ᾿ " ΕῚ 

πολλῶν ἀρκεῖσθαι φήμῃ μόνον, ἀλλὰ μετ᾽ ἐκείνης καὶ 
, , 

αὐτὸν μάλιστα πάντων καὶ πρὸ πάντων ἐξητακέναι τὰ 
, ἈΝ « ΄ -“ Ν - 

ἐκείνου. τ35. Καὶ γὰρ ὁ μακάριος Ἰαῦλος εἰπὼν, Δεῖ δὲ 
᾽ ε " ΄ » Ν 4 Ἂς “- » ΟῚ 

αυὐτον καὶ μαρτυριᾶαν ἔχειν καλὴν ΟΑἼΤΟ τῶν ἔξωθεν, ουκ 
᾽ -" ΑἿ ᾽ -“ Ἁ , ΝΜ ᾽ ] ἣν 

ἀναιρεῖ τὴν ἀκριβῆ καὶ βεβασανισμένην ἔρευναν, οὐδ᾽ ὡς 5 
, Ζ [ο. “- “- Ἂ 

προηγούμενον τεκμήριον τοῦτο τίθησι τῆς τῶν τοιούτων 
, Ν ΓΑ 

δοκιμασίας. καὶ γὰρ πολλὰ πρότερον διαλεχθεὶς, ὕστερον 
»“ “ 2 5 “-“ 

τοῦτο προσέθηκε, δεικνὺς, ὡς οὐκ αὐτῷ μόνον ἀρκεῖσθαι 
“-“ Ν Ἀ ΄ὔ . ,ὔ ᾽ δ Ἁ “ ΕΝ εὖ 

δεῖ πρὸς τὰς τοιαύτας αἱρέσεις, ἀλλὰ μετὰ τῶν ἄλλων καὶ 
» Ἁ , 7 ’ Ἁ , Ἁ 

αὐτὸ παραλαμβάνειν χρή. συμβαίνει γὰρ πολλάκις τὴν 
-» -“ 4 7 “ μ᾿ Ὁ 

τῶν πολλῶν ψεύδεσθαι φήμην" τῆς δὲ ἀκριβοῦς ἐξετάσεως 
δ ᾿ , “ 

ἡγησαμένης, οὐδένα ἐκ ταύτης κίνδυνόν ἐστιν ὑποπτεῦσαι 

λοιπόν. 

ἔξωθεν) αὐτὸ τίθησιν. οὐ γὰρ ἁπλῶς ἔφησε, Δεῖ δὲ αὐτὸν 

136. Διὰ τοῦτο μετὰ τὰ ἄλλα [τὰ παρὰ τῶν 

ὔ » Ἁ ᾽ Ν “- 

μαρτυρίαν ἔχειν καλὴν, ἀλλὰ τὸ καὶ παρενέβαλε, δηλῶσαι 
Φ' “ Ἁ “ “- »Μ , ἈΝ ᾽ ΄, 

βουλόμενος, ὅτι πρὸ τῆς τῶν ἔξωθεν φήμης πρὸς ἀκρίβειαν 
Θ ἈΝ ἦς -“ 5» Ν 5 Ἀ ΕῚ Ἀ 

αὐτὸν διερευνήσασθαι δεῖ. 137. ᾿᾿πεὶ οὖν καὶ αὐτὸς 

ἤδειν τὰ σὰ τῶν γενεννηκότων μᾶλλον, ὡς καὶ αὐτὸς ὧμο- 
Ὥ - ’ . “-“ 

λόγησας, διὰ τοῦτο δίκαιος ἂν εἴην πάσης ἀφεῖσθαι αἰτίας. 
- ΝΗ πο “Ὁ 3. » 

138, Δι’ αὐτὸ μὲν οὖν τοῦτό, φησιν, οὐκ ἂν ἀπέφυγες, εἴ τίς 

8 οὐκ αν αὐτω νυϊσ ᾿ἰ μονω ΠΪΥ τι φημην] δοξαν [ὨΪχΧΖ [13 Χοιπον 

Ἔ ποτε Υ ᾿ἰ 14 αὐτο] αυὐτω ΡΥ αὐτου χ νυρ | 15 το και] παρα των εξωθεν 

ΥΖ νυν ᾿ἰ τό προς τη---φἡμη γΥ ᾿ἰ 17 δει] χρὴ Υ2 ἰἰΪ 19 αφιεσθαι ὨὶγΖ αφιστα- 

σθαι χ |ὶ 20 οὐκ αν εφυγες νὰ]σ 

φήμης. 
12. [τὰ παρὰ τ. ἔξ.]] ὙΤῇεβα 

νος 1 δηοΐοθα ἴῃ Ὀγδοϊςοῖς, ἃς ἃ 
Θ]οθ5 οὔ αὐτός Ησρῇεβ ϑυρροϑίβ 

μετ᾽ ἐκείνης] ἰ.6. τῆς φήμης. 
τὰ ἐκείνου] “ἀϊξ »ια)1167 οὗ 

" 
2. 

ἐ72.᾽ 
3. δεῖ δὲ αὐτόν κτλ. τ Τίτη. 11] 

7. ἢ ΜΏΪΟΝ ράββασα 1) 6δη Βευπασά 
τοτηαῦκϑ (ΡΙτ Ῥτεθς ΕαΙ ΕΟ ἢ) {Παΐ οἱ 
ἔξω “5 81 Ῥαχ]᾿5 γεσιι αν ἀθβου!ρίϊοη 
ἴον ἴῃοβε ψῆο ατα ποί (γι βίίηβ δηὰ 
80 οἰκεῖοι τῆς πίστεως. 566 4150 Οἡ 
τοὺς ἔξωθεν 4. ΝΗ. οπιῖϊί αὐτόν. 

5. ἀκριβῆ κτλ.] " ραϊγιοίαζέγι' αγιαῖ 
αεκεγαΐε ἐγιυόείραϊο7ε." 

6. προηγούμενον) “εὐΐε,᾽ “ 2γ17:- 
εἴραϊ. 

12. ἐκ ταύτης] 5ς. τῆς τῶν πολλῶν 

{Πα ἔξωθεν Ξῃ οι θὲ ἔσωθεν : “αἴζογ 
[Πς Ρτοοίβ οἵ ᾿ηνναγά δίηθϑβ.ἕ 

15. ἀλλὰ τὸ καὶ π.] “ὁπέ ὧδ 7:- 
σεγέεα 1Δ6 τυογα ““ αἰδο᾽ : 1.6. ἴῃ 1Π6 
Ρἤγαβ δεῖ δὲ αὐτὸν καὶ μαρτυρίαν 
ἔχειν καλήν κτλ. 

ι6. πρὸς ἀκρίβ.] 1.6. ἀκριβῶς : οςρ. 
πρὸς ἀλήθειαν -- ἀληθῶς, ἰἱ 5. 

[9. δίκαιος κτλ.} “7 τλομίαί αἷ6- 
φέγϑε ἴο ὅς ἀεχιτίίεαί οΥ αἰ ὀία»ιε.᾽ 

1Οο 

15 

20 
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“ » Ε » , ἈΝ » « “- 

σε γράφεσθαι ἤθελεν. ἢ οὐ μέμνησαι καὶ παρ᾽ ἡμῶν 
᾽ ν᾿ ΙΑ Ν Ν “ Μ » “ Ἀ ᾿ 

ἀκούσας πολλάκις, καὶ διὰ τῶν ἔργων αὐτῶν διδαχθεὶς, τὸ 
“-“ “ Ν “ “- Ν -“ » 

τῆς ψυχῆς ἀγεννὲς τῆς ἐμῆς; οὐ διὰ τοῦτο εἰς μικρο- 
΄ “- , -“ ΄ 

ψυχίαν ἡμᾶς διετέλεις σκώπτων ἀεὶ, ὅτι καὶ ταῖς τυχού- 
ἿΑ “ Ω 

σαις φροντίσι καταπίπτομεν εὐκόλως; 139. Μέμνημαι 
Ν - χ ν᾿ “ Ν 

μὲν καὶ ταῦτα πολλάκις, ἔφην, ἀκούσας παρὰ σοῦ τὰ 
Ἐ ο » Ἃ } ᾽ὔ 5. ΟΥ̓ ΤΑ » », 

ῥήματα, καὶ οὐκ ἂν ἀρνηθείην. ἐγὼ δέ σε εἴ ποτε ἔσκω- 
΄ “ 2 Ε] 

πτον, παίζων, οὐκ ἀληθεύων, τοῦτο ἐποίουν. Ν΄. ἀλλ 
“ Ε} Ν ς Ἀ “4 “-“ “-“ » -“ Ἀ ᾿ ᾽ Ἀ 

ὅμως οὐδὲν ὑπὲρ τούτων φιλονεικῶ νῦν" ἀξιῷ δὲ καὶ αὐτὸν 
“-“ ΄ὔ ε ͵ Ἀ 

τὴν ἴσην μοι παρασχεῖν εὐγνωμοσύνην, ὅταν θελήσω τινὸς 
- “ , “- ᾿Ὶ 

ἐπιμνησθῆναι τῶν σοι προσόντων ἀγαθῶν. 140. Κἂν γὰρ 
5 ΤᾺ πα “Ὁ » , , » , 

ἐπιχειρήσῃς ἡμᾶς ἀπελέγξαι ψευδομένους, οὐ φεισόμεθα, 

ἀλλ᾽ ἀποδείξομεν μετριάζοντά σε μᾶλλον ἢ πρὸς ἀλήθειαν 
“ ῇ, Ν Ν -“ , “ 

ταῦτα φθεγγόμενον, ἑτέρῳ μὲν οὐδενὶ, τοῖς δὲ λόγοις τοῖς 
“ “ Ν Ἁ -“ 

σοῖς καὶ ταῖς πράξεσι μάρτυσι κεχρημένοι πρὸς τὴν τῶν 
““ , -» , 

λεγομένων ἀλήθειαν. 141. ἸΙρῶτον δέ σε ἐκεῖνο ἐρέσθαι 
53 “ ͵ « Ν Ν 

βούλομαι: οἶσθα πόση τῆς ἀγάπης ἡ δύναμις; ὁ μὲν γὰρ 
ξ΄, Ἂς “- 

Χριστὸς τὰ τεράστια πάντα ἀφεὶς, ἅπερ ἔμελλεν ὑπὸ τῶν 
ΕῚ Π “ Ει 2 ͵7 ἈΝ , . 

ἀποστόλων τελεῖσθαι. ᾿ἂν τούτῳ, φησὶ, γνώσονται οἱ 
Μ .“ 5 ᾽ὔ 5. ᾿ ἈΝ 5 “- ᾽ ἃ 

ἄνθρωποι ὅτι ἐμοί ἐστε μαθηταὶ, ἐὰν ἀγαπᾶτε ἀλλή- 
. ἴων ͵7ὔ “ ΄ 

λους. ὁ δὲ Παῦλος πλήρωμα τοῦ νόμου φησὶν αὐτὴν 
͵ὔ 4 “-“ 

εἶναι, καὶ ταύτης ἀπούσης οὐδὲν τῶν χαρισμάτων ὄφελος. 
-“ Ἀ Ἀ 5 7 ᾽ Ἀ Ν ΄ - “-“ 

142. Τοῦτο δὴ τὸ ἐξαίρετον ἀγαθὸν, τὸ γνώρισμα τῶν τοῦ 

Χριστοῦ μαθητῶν, τὸ τῶν χαρισμάτων ἀνωτέρω κείμενον, 

2 και πολλακις νὰὶσ [[| 9 αὑτον] σεαυτὸν Υ νὰσ 15 χρωμενοι ὈΪΥ 

18 δια των αποστολων [χ |Ϊ 21 του νομου]- και προφητων οἴ ΙΧΥΖ |ϊ 22 οὐδεν] 

Ἔ εἰναι γΥ2 νὰὶσ 

3. εἰς μικροψ.} “ο7ε ἐΐε 5εογὲ οΓῪ βουλόμενον, νὶ 7 οὐ μετριάζων ταῦτα 
2πμοιαγιῖηι1γ.᾽ λέγω: αἶδο “ὔοριηι. 171 ἤ7αζί. 314. Β 

4. ταῖς τυχ. φρ.} “ὩΑὈογαϊγνα,}»ν δεδοικὼς μὴ μετριάζων ἀνανεύσῃ. 
εαγες ̓ : 6Ρ. ἴ 4 τὴν τυχοῦσαν (ποίε). 19. ἐν τούτῳ] Τπ ΧΙ 35 (ἐν τού- 
ψΝΙ. ζΖ8ε ἤἤεαςν ο7 Ολγίσέϊαη τῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί 

ελαγίέν ἐς ἐἰδίγαΐεαί ὧγ α71 αγιεεαϊοέε, ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις 
γεεοεγέεα! ὧν Ολγγεοσίοηι οὐ Βασι. ΜΗ)... 

9. αὐτόν] 1.6. αὐτὸν σέ: “γοῖε, 21. πληρ. τ. ν.] οπι. ΧΙ το. 
72,0» γοιεγ ῥαγί." 22. ταύτης ἀπούσης κτλ.] ἃ Ρατα- 

13. μετριάζοντα] “οπέ οὔ γηοα σίγ᾽): ῬὮΏγαβα οὗ 1 (ΟΥ. χα 3. 
οΡ. 1ἰ 6 μετριάζειν μᾶλλον ἢ ἀληθεύειν 
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εἶδον γενναίως ἐν τῇ σῆ πεφυτευμένον ψυχῇ, καὶ πολλῷ 
βρύον τῷ καρπῷ. 143. Ὅτι μὲν πολλή μοί, φησι, τοῦ 
πράγματος ἡ φροντὶς, καὶ μεγίστην ποιοῦμαι τὴν σπουδὴν 

ὑπὲρ ταύτης τῆς ἐντολῆς, καὶ αὐτὸς ὁμολογῶ: ὅτι δὲ οὐδὲ 
ἐξ ἡμισείας. αὐτὴν διηνύσαμεν, καὶ αὐτὸς ἄν μοι μαρτυ- 

ρήσαις, εἰ τὸ πρὸς χάριν λέγειν ἀφεὶς τιμῆσαι τἀληθὲς 
βουληθείης. ΝΊῚ. 

ψομαι, ἔφην" καὶ ὅπερ ἠπείλησα, ποιήσω νῦν, μετριάζειν 
144. Οὐκοῦν ἐπὶ τοὺς ἐλέγχους τρέ- 

μᾶλλον ἢ ἀληθεύειν βουλόμενον ἀποδείξας. ἐρῶ δὲ πρᾶγμα 
Μ Ν “ Ψ ΙΝ ΄ὔ Ν , 

ἄρτι συμβεβηκὸς, ἵνα μή τις ὑποπτεύσῃ τὰ παλαιά με 
-" “ “- , ᾿ 

διηγούμενον, τῷ πλήθει τοῦ χρόνου τἀληθὲς ἐπισκιάζειν 
“ “ 2 “ »-»“" 

ἐπιχειρεῖν, τῆς λήθης οὐκ ἀφιείσης ἐπισκῆψαι τοῖς πρὸς 
, ΄ « “ " - 

χάριν λεγομένοις παρ᾽ ἡμῶν. 145. Ὅτε γὰρ τῶν ἐπιτη- 
“ ἴω , 

δείων τις τῶν ἡμετέρων, ἐπ᾽ ἐγκλήμασιν ὕβρεως καὶ 
᾽ , “ 

ἀπονοίας συκοφαντηθεὶς, περὶ τῶν ἐσχάτων ἐκινδύνευε, 
, “ ’ “ 

τότε οὔτε ἐγκαλοῦντός σοί τινος, οὔτε ἐκείνου τοῦ κινδυ- 
᾿" ΄ , 1] ἊἜ ν ΟΝ 

νεύειν μέλλοντος δεηθέντος, εἰς μέσους σαυτὸν ἔῤῥιψας 
ἵνα δέ τοὺς κινδύνους. 146. Καὶ τὸ μὲν ἔργον τοῦτο ἦν. 

Ν ᾽ ᾿ “- Ἔ Ω » , 2 εἶ Ν Ν 

σε καὶ απὸ τῶν ρημάτων ἐλέγξωμεν:" ἐπειδὴ γαρ τὴν 
’, ᾿ 

προθυμίαν ταύτην οἱ μὲν οὐκ ἀπεδέχοντο, οἱ δὲ ἐπήνουν 
᾿ 5 ᾿, π᾿ Χ ’ , Ν ᾿ ΕῚ “- 

καὶ ἐθαύμαζον" Καὶ τί πάθω; πρὸς τοὺς ἐγκαλοῦντας 
- Ν -“ “-“ ἔφης" ἑτέρως γὰρ οὐκ οἶδα φιλεῖν, ἀλλ᾽ ἢ μετὰ τοῦ καὶ 

. Ἁ , “ “- 
τὴν ψυχὴν ἐκδιδόναι τὴν ἐμαυτοῦ, ἡνίκα ἄν τινα τῶν 

[47. ῥήμασι μὲν 

5 μαρτυρήσεις νὰ]ρ | 12 τῆς ληθης] της αληθειας οἴπηχ νὰ ]σ 15. εκινδὺυ- 

Ψευσε νυϊσ 19 ελεγξωμεν]- Καὶ αὐτῶν των εἰρημενων σοι μνημονευσωμεν 

{(-σομεν)ὴ σΕΠΚηΐΖ ΠΘΩΥ νὰ]ρ' || ΟΠ γαρ νὰν 

ἐπιτηδείων κινδυνεύοντα διασῶσαι δέῃ" 

4. οὐδὲ ἐξ ἡμισ. “Λαύε γιοΐ εογ1-  ΘΑΥΠΘΥ {ἰτης, 1 τηϊσηξ παν θ6θη βαϊά 
2ιἰοίδα τὲ ὧν λαΐζ᾽ : 1.6. αὐ 511] τ 
5δοτί οὗ ρΡεγίβοζοη ἴῃ 1{. 

ΝΙ. το. ἵνα μή τι5] ΟἾγγ5. [οΥ- 
ϑεῖβ ἀγαπηαίῖς ργορσί είν, ἀπ 5ρεαῖκβ5 
Ὧ5 ΟΠ6 ΨΓΠησ ογ {Π6 ΡυΌ]1ς, ποῖ 
φοηνευβίηρ ΡὈΥΙ ναίε!ν νυ ἢ Πϊ5 {τ θηά. 

12. τῆς λήθης] “"7ογρείγιεί,εες 710 
αὐἱοτυΐγι αγιγογς ἐο Μραὶ γατεξ τυΐέλ 
71.» τυογαεῖς οὐ φγαΐτε.᾽ 1{(ἢτγ5. παά 
βεϊεοίεα δὴ δχϑτηρ]α ἴγοπὶ ἃ πιο ἢ 

(Παΐ ἢς νγὰβ σοπηίηρσ οα {Π6 5Πογσί- 
Π655 οὗ ΠΊ6 ἢ 5 ΤἸηθ ΠΟΥ 65. Ηδφποα ἢα 
(αἶκο5. α τεοθηΐ ἰηβδίαποθ. ΕῸΪ πρὸς 
χάριν ορΡ. διδασκαλίαι πρὸς ἡδονήν 
111 9. 

21. καὶ τί πάθω;] ΟΡ. ἱν 1 τί σοι 
πάθω; νὶ ἢ ἀλλὰ τί πάθω; 

22. ἑτέρως... ἀλλ᾽ ἢ κτλ.] “ τεγεΐέδς 
αεεοριῤαγῖφαί ὁγ ἃ γέπαϊγεες» 9 ρσῖσνε 
τ᾽ εἴς. 
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ἐτέ διανοίᾳ δὲ τῇ αὐτῇ, τὰ τοῦ Χ ἢ φθεγγό ἑτέροις, διανοίᾳ δὲ τῇ ῇ, ριστοῦ φθεγγόμενος 
ε -“ ΄ ἃ πρὸς τοὺς μαθητὰς ἔλεγε, τῆς τελείας ἀγάπης τοὺς ὅρους 

, , . ΄ “ΟΝ ὅν ΚῃΨ'ὶ . ΤῚ 
τιθείς. Μείζονα γὰρ ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει, φησὶν, ἢ 
“ Ἁ Ἁ . “ υ Φ Ἁ "-“ , φ -“ » 
ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὑτοῦ θῇ ὑπὲρ τῶν φίλων αὑτοῦ. εἰ 

τοίνυν μείζονα ταύτης οὐκ ἔστιν εὑρεῖν, ἐπὶ τὸ τέλος αὐτῆς 
» Ἀ Ο Κι ἡ » ᾿ ᾽ κ Φ -“ “ 

ἔφθασας" καὶ δι᾿ ὧν ἔπραξας καὶ δι᾿ ὧν εἶπας τῆς κορυφῆς 
ἐπέβης αὐτῆς. 148. Διὰ τοῦτό σε προύδωκαμεν, διὰ 

“ Ν ἐ 3): 4 Ὁ 5 ων - ΄ ᾿ “ 

τοῦτο τὸν δόλον ἐῤῥάψαμεν ἐκεῖνον. ἄρά σε πείθομεν, ὅτε 
»᾿ » , Α » ’ὔ - »“ ΄ 

οὔτε ἐκ κακονοίας, οὔτε εἰς κίνδυνον ἐμβαλεῖν βουλόμενοι, 
2 Ἀ Ω " 0. ἡ :] Ἁ ΄ ρ΄ 
ἀλλὰ χρήσιμον ἔσεσθαι εἰδότες, εἰς τὸ στάδιον εἵλκομεν 

“- 5 ΕΣ -» Μ Ν Ν Ἁ “ 

τουτο; 140. Εἶτα αρκειν οἰει, φησὶ, προς τὴν τῶν πλη- 

σίον διόρθωσιν τὴν τῆς ἀγάπης δύναμιν; 150. Μάλιστα 
Ἁ ᾿ , ΒΩ ΝΥ “Ὁ , , ΕΣ 

μὲν πολὺ μέρος, ἔφην, πρὸς τοῦτο συμβαλέσθαι δύναιτ 
" ᾽ ᾿ , Ν ΝΣ ΄ εἰ τς κι ΝΥ ͵ 
ἄν. εἰ δὲ βούλει καὶ τῆς φρονήσεως ἡμᾶς τῆς σῆς δεί- 

5» -“ Ἀ » ᾿ , Ἑ Ἁ ,ὔ 

γματα ἐξενεγκεῖν, καὶ ἐπὶ ταύτην βαδιούμεθα, καὶ δείξομεν 

συνετὸν ὄντα μᾶλλον ἢ φιλόστοργον. 151. Ἐπὶ τούτῳ 
2 , 5 “Ὁ Αἵ θ , Ν Ἀ «. ᾿, “2 

ἐρυθριάσας ἐκεῖνος καὶ φοινιχθείς, Τὰ μὲν ἡμέτερά, φησι, 
“- Ἀ , Ν ᾿ 

παρείσθω νῦν: οὐδὲ γὰρ παρὰ τὴν ἀρχήν σε τὸν ὑπὲρ 
Ψ᾿ , ᾿ , 5 ΄ Ἀ αἵ ν ΄ 

τούτων λόγον ἀπήτουν. εἰ δέ τι πρὸς τοὺς ἔξωθεν δίκαιον 
ἔχεις εἰπεῖν, ἡδέως ἂν τοὺς ὑπὲρ τούτων ἀκούοιμ: λόγους. 

΄ , ᾽ ΄ 

διὸ τὴν σκιαμαχίαν ταύτην ἀφεὶς εἰπὲ, τί πρὸς τοὺς 
Ἁ 

λοιποὺς ἀπολογησόμεθα, καὶ τοὺς τετιμηκότας, καὶ τοὺς 
΄ ᾽ - 

ὑπὲρ ἐκείνων ὡς ὑβρισμένων ἀλγοῦντας; Ψ]]. 152. Καὶ 

6 ειπες ναὶρ | 13 συμβαλλεσθαι 2 ναὶσ |Ϊ τό επι τουτοις γΖ νὰ]σ ᾿ἰ 18 παρα 

τὴν ἀρχην] οἵὴ παραῦ ἰΪ 23 εἰς εκεινοὺς νὰ]σ' 

21. σκιαμαχίαν] (' ἤρῃξ ν ἢ ἃ 3. μείζονα) 7π χν τ3 (ΝῪὟῊ. οπῖς 
5ῃδάον ἢ, 1.6. “γμοεξζεβρλξ." γὰρ απὰ ἤ). 

6. ἔφθασας] “γοιε λατνδ ε0»16." 
Τῆς 1΄6δα οὗ δπιοϊραίοη μδα δἰγεδαν 
ἀἰβαρρεαγεα ἔγοτη {Π15 νεῦῦ 'ἰπ ἴῃ8 
Ν.Τ΄. : ορ. αἰδο Μδαβοὴ Ζυε Ογαίίογις 
Ιπάεχ ΠῚ ς5.᾿. 

1ο. στάδιον] “ αγεγα᾽): 1ϊ. “τὰσα 
σουΓβα. 

13. πολὺ μέρος κτλ. 7 “ εονεἰαί εο71- 
ἐγέῤιίο ἰαγρείν το ἐλὲς εγ1α].᾽ 

18. παρὰ τὴν ἀρχήν] “ αἱ ἐλὲ οπί- 
σοῦ : 6Ρ. ἴϊ 7 τὰ μὲν παρὰ τὴν ἀρχὴν 
λεγόμενα. 

ΝΠ]. δ αεῖ! λαα σατα ἐλαΐ Οἀγγε., 
ὧν ἀϊς τυϊλαγατυαὶ, εαδέ ἃ σἰ147, το) 
ἔλοσε τῦὰο γεκογι»δηαϊθαί ἀξηὲ 707. 
εογισδεγαΐῖον. Ογγε. γεῤίϊες ἐλαΐ, 
2γοῤεγίν εογιδί(ἰδγεα, ἀϊΐξ ἀείϊονε αἶδ- 
δέγϑες ῥγαΐδε, γιοί ὀέαγιε, Ἴγοῦὲ σε 
2εγδογσ. ΖΦ Ὸ τ ἀξ λα γίφίαξαί ἐο 
ἐλεῖγ τυΐσλές, ἀϊς τυέαῖξ οϊγεές τυοι αῖ 
σέλα έν ἀατε ὀδεγε γοιγεαῖ οιεί, ἐο ἐλὲ 
αἰϊδεογιβέμγε ο αἰ τυλο λαα τεῤῥογίεα 
λίρι. 
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“κὰκ ν τ ν - ᾿ , ᾿ ν κ 
αὐτὸς λοιπὸν, ἔφην, πρὸς τοῦτο ἐπείγομαι. ἐπειδὴ γὰρ 

ὁ πρός σέ μοι διήνυσται λόγος, εὐκόλως καὶ ἐπὶ τοῦτο 
τρέψομαι τῆς ἀπολογίας τὸ μέρος. τίς οὖν ἡ τούτων 

ΒΑΣ. Ὑβρίσθαί 
τς ᾽ «ς »“" 4 ΝῚ , [4 Ν Ν “ 

φασιν ὑφ᾽ ἡμῶν καὶ δεινὰ πεπονθέναι, ὅτι τὴν τιμὴν, ἣν 

10... 105. Ἔχω, “δὲ 
-“ Ν » “-“ , .Ὡ“ 5 ͵ ΄ “ » 

πρῶτον μὲν ἐκεῖνό φημι, ὅτι οὐδένα λόγον ποιεῖσθαι δεῖ 

κατηγορία, καὶ τίνα τὰ ἐγκλήματα; 

τιμῆσαι ἠθέλησαν, οὐκ ἐδεξάμεθα. 

“ » 5 ’ [2 Ὁ Ν “ Σ ’, “-“ τῆς εἰς ἀνθρώπους ὕβρεως, ὅταν διὰ τῆς ἐκείνων τιμῆς 
΄ - ᾽ ᾿ -“ 

ἀναγκαζώμεθα προσκρούειν θεῷ. οὐδὲ γὰρ τοῖς ἀγανακ- 
τοῦσιν αὐτοῖς τὸ δυσχεραίνειν ἐπὶ τούτοις ἀκίνδυνον, ἀλλὰ 

Ν Ἁ », Ἑ , -“ Ν 53 ᾿Ὶ 5 

καὶ πολλὴν ἔχει τὴν ζημίαν. δεῖ γὰρ οἶμαι τοὺς ἀνακει- 
, .« Ν 4 

μένους θεῶ, καὶ πρὸς αὐτὸν βλέποντας μόνον, οὕτω δια- 

κεῖσθαι εὐλαβῶς, ὡς μηδὲ ὕβριν τὸ τοιοῦτο ἡγεῖσθαι, καὶ 
154. Ὅτι δὲ οὐδὲ 

, ᾿ς ᾿; “- “-“ ᾽ “ 

μέχρι ἐννοίας τετόλμηταί τι τοιοῦτον ἐμοὶ, δῆλον ἐκεῖθεν. 
εἰ μυριάκις ἠτιμωμένοι τυγχάνοιεν. 

εἰ μὲν γὰρ ἀπονοίᾳ καὶ φιλοδοξίᾳ, ὡς πολλάκις ἔφης τινὰς 
διαβάλλειν, ἐπὶ τοῦτο ἦλθον ἐγὼ, ψηφίσασθαι τοῖς κατη- 

γόροις, τῶν τὰ μέγιστα ἠδικηκότων ἂν εἴην, ἀνδρῶν κατα- 
φρονήσας θαυμαστῶν καὶ μεγάλων, καὶ πρὸς τούτοις 

εὐεργετῶν. εἰ γὰρ τὸ τοὺς μηδὲν ἠδικηκότας ἀδικεῖν, 

[0 ακινδυνον]- φαιην αν ΥΓ2 νὰ]ρ {1 ἐχεὶν 2 νὰ]ρ ἢ 13 υβριν το πραγμα 

ἔχΧΥΖ {15 εἐμοι]-" ἡ ετερον νυ]ρσ, εἴ οοΔα ΟἸηπΠ65 ργδείευ οὰ ᾿ϊ 20 οπὶ μηδεν ἃ 

2. καὶ ἐπὶ τοῦτο...τὸ μέρος] “190 εχρἰαπαίϊοη οὗ τοῦτο 15 τὸ διαφυγεῖν 
ἐλὲς 2ογέϊογε αἰδο.᾽ 

5. ἦν] ἃ οορπαῖΐε δοοσιιϑδαίίνα : ΠΡ. 
ΟἹ ἱ ᾳ (φυγεῖν τὴν φυγήν). 

11. ἀνακειμένους] “ εο"15δεγαίφα! ̓ : 
ἀνάκειμαι 5 ἀϑεά 45 1Π6 ραβδῖνε οὗ 
ἀνατίθημι (ψεηςε ἀνάθημα, “ οἤξετ- 
ἱπηρσ ἢ). 

14. οὐδὲ μέχρι ἐνν.} “710 δ:)671 171 
ἐλοιεράζ᾽ : ςΡ. οὐκ ἔστη μέχρι τούτου 
Ὦ τ (ποίε). 

17. ψηφίσασθαι τ. κ.]Ί Τί ἴΠ658 
ὙγΟγὰ5. ἀγα σεπυΐης (απα ἴπαῪ δγα 
[ουηὰ ἴῃ 41} μ85 Κπονῃ ἴο πε), 
ἴΠεν 5βεῖνε ἴο Ἔχρ]αΐη τοῦτο. “1 σατὴβ 
{(νγὰβ Ὀγουρσητ) το (15, νὶΖ. ἴο νοΐβ 
ἴογ (5ἰάς νυ} τὴν δοσυβεῦβ. [ἰ Πα5 
Ῥεεη ϑιισρεκίεα ἰπαΐ [ΠΥ ἅτε δῇ 
ἱπίεγροϊδίίοθ, δπᾶὰ ἰῃαΐ (ῃ6 ἵπι8 

τὴν ἱερωσύνην (ἴο 6 ΞΡΡΙΕα ἔτοιη 
1[ῃ6 σοηΐοχί) : ορ. ἷν 2 τοὺς μὲν ἑλο- 
μένους εἰκὸς ὑπὸ δόξης ψευδοῦς ἀπα- 
τηθέντας ἐπὶ τοῦτο ἐλθεῖν, 1.6. ἐπὶ τὸ 
ἑλέσθαι ἐλθεῖν. Οπ {πε οἴει παπᾶ 
ψηφίσασθαι 15 ποῖ ἃ νετγ Π|Κεὶγ νγοτὰ 
ίου δῇ ἱπίθι ροϊδίου ἴο ι.1568: 501 τηα κα 
ΠΟ σῃδηρσε. 

18. τῶν τὰ μ. ἠδ. “7 «λομία δὲ 
ο716 οὔ ἐλε σγεαΐεεέ οἤεγιαῖε7:." 

20. τοὺς μηδὲν ἠδ.) [1 ΜΠ οπα 
Μ5 ν» οπιῖϊξ μηδέν, ἴῃ 6 οἸηαχ ἴῃ 
τοὺς ἠδικ.... τοὺς τιμ. προελ. ἀφ᾽ 
ἑαυτῶν ἰ56. ΠΊΟΥΕ 5[ΓΟΠΡΙΥ τηδικοά: 
θαΐ ννὲ ϑβοιά {πεπ πᾶνε δχρεοϊθα 
καὶ τοὺς ἠδ. “φυεγε ἴῃοβε ψηο Πᾶνα 
ψυτοηρσαά τ5.᾿ 
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΄7 ΕΝ ᾿ “ ͵ὕ ᾽ ᾿] ΄ -“" 

κολάσεως ἄξιον' τοὺς τιμῆσαι προελομένους ἀφ ἑαυτῶν 
Α -» ΕΥ̓ ] “ 

(οὐδὲ γὰρ τοῦτο ἔχοι τις ἂν εἰπεῖν, ὅτι εὖ παθόντες ἢ 
3 “ “-“ “- , 

μικρὸν ἢ μέγα παρ᾽ ἐμοῦ, τῶν εὐεργεσιῶν ἐκείνων ἐξέτισαν 
, ΕΝ ,7ὔ “ 

τὰς ἀμοιβὰς), πόσης οὐκ ἂν εἴη τιμωρίας ἄξιον, τοῖς 
» ᾿ “ " 

ἐναντίοις ἀμείβεσθαι; τ55. ἘΠ δὲ τοῦτο μὲν οὐδὲ εἰς 
“ 5 ῇ ΄ Ἀ Ὑ8....ὕΚ » ΄ Ν Ἁ 

νοῦν ἐβαλόμεθά ποτε, μεθ᾽ ἑτέρας δὲ προαιρέσεως τὸ βαρὺ 
"φ ΄ 

φορτίον ἐξεκλίναμεν, τί παρέντες συγγινώσκειν, εἴ γε 
᾽ “ Ἁ , 5 “ “ “ ς “-“ 
ἀποδέχεσθαι μὴ βούλοιντο, ἐγκαλοῦσιν ὅτι τῆς ἑαυτῶν 

“ " ε Ἁ - ᾽ ᾿; 

ἐφεισάμεθα ψυχῆς; 156. ᾿γὼ γὰρ τοσοῦτον ἀπέσχον 
’ 

εἰς τοὺς ἄνδρας ὑβρίσαι ἐκείνους, ὅτι καὶ τετιμηκέναι 
“-“ ΑἿ 

αὐτοὺς φαίην ἂν τῇ παραιτήσει. καὶ μὴ θαυμάσης, εἰ 
, “ ᾿, 

παράδοξον τὸ λεγόμενον: ταχεῖαν γὰρ καὶ τούτου τὴν 
, Ν Ἁ .] Ν Ἁ ΄ὔ 

157. Τότε μὲν γὰρ, εἰ καὶ μὴ πάντες, 
ΕῚ 5 - Ν “- Ε " ς Ἁ ιν Ἃ 3 ᾿ 

ἀλλ᾽ οἷς τὸ κακῶς ἀγορεύειν ἡδὺ, πολλὰ ἂν εἶχον καὶ 

λύσιν ἐπάξομεν. 

ὑποπτεῦσαι καὶ εἰπεῖν περί τε τοῦ χειροτονηθέντος ἐμοῦ, 
Υ, “ ς , - “ Χ “-“ Μ 

περί τε τῶν ἑλομένων" ---οἷον, ὅτι πρὸς πλοῦτον βλέπουσιν, 
“ , ᾿ς , “ Ψ 

ὅτι λαμπρότητα γένους θαυμάζουσιν, ὅτι κολακευθέντες 
“ “- . “-“ 7] " 

ὑφ᾽ ἡμῶν εἰς τοῦτο ἡμᾶς παρήγαγον" εἰ δὲ καὶ ὅτι χρήμασι 
, “-“ 

πεισθέντες, οὐκ ἔχω λέγειν, εἴ τις καὶ τοῦτο ὑποπτεύσων 

τι αφ᾽ εαὐτων]-Ἐ πως τιμαν χρὴ νυ]ρ ᾿ 4 ποσης]  ουκ Υ ναὶϊσ [ἰ τό οιον οτί 

τε νὰ]ρ ἰ το ὑποπτευων να ϊσ 

1. τοὺς τ. προελ.] δοςιι5. ψ ἢ 
ἀμείβεσθαι. ἼΤΠΕ οτάετ οὗ ἴῃς ννογά 5 
15. πόσης.. ἄξιον, [τὸ] τοῖς ἐναντίοις 

γη16, σεῤῥοσῆηρ ἐλαΐ ἐΐεν εαγερποΐ αῤ- 
2γουε: ἀραὶ ἀγεμδὲ γ16 ὀέεαμδὲ 7 αϑὲ 
αγιχίοτες ίο σΣραγε ἐλεῖγ σον ξ Ορ. 

ἀμείβ. τοὺς τιμ. προελ. ἀφ. ἑς ὙἼΠΕΓΕ 
5ΘθΙὴ5 ἴο ΡῈ ΠῸ Μ8 δι ΠΟΥΥ ἴου {ΠῈ 
γγογᾶς πῶς τιμᾶν χρή, αἀἀεά ἴῃ [Πε 
ναϊσαίς ἰεχί αἰζευ ἀφ᾽ ἑαυτῶν. Νοίε 
{πΠ6 σοπίγαβί Ὀεΐννεεη κολάσεως ἀπά 
τιμωρίας. κόλασις -- ῬαΠΙΞΗτηΘηΐ᾿ ἃ5 
σογγθοίίοη, ἴο. σἤθοκ {πῃ6 {πγΠ Υ 
στόνίῃ οἵ ἴῃς εν]] : τιμωρία ΞΞ " Ρᾳη- 
ἸΒῃτηθηΐ ἡ 85 ὑϑίγ 0) [ῸΓ ἃ ραβί 
οἴξηοε: 5εὲ6 Ἡουί- Μδγυου, [πάθχ ἴο 
ΟἸΙδηι. ΑἸθχ. «δήέγογιαΐεῖς νὶϊ (:.Ὁ. 
τιμωρία). Ορ. {ἰ τη θεϊονν κόλασιν 
αἰώνιον τοῦ μίσους δίδωσι τὴν τιμω- 
ρίαν (ποίε). 

ἡ. τί παρ. σνυγγ. κτλ.] “τοῦν αἴο 
λὲν γεζεδε (111. “Ομ . 20 2αγαΐογε 

111. 1ο (οἵ (σα) τῆς ἡμετέρας φειδό- 
μενος ψυχῆς. 

13. λύσιν] " ἐχῥαγιαΐζογι.᾽ 
15. χειροτον.  " ογίαϊγιοα ̓ : ΠΡ. 13 

χειροτονήσειν (ποίε). 
ι6. πλοῦτον...γένου:] ἘῸτΥ (ΠτΥ- 

ΒΟβίοῃ 5 ὑν  α] 1} Δ πα βίαϊίοη 566 1 1. 
18. παρήγαγον] " 2γογηιοΐεα᾽ : πα- 

ράγειν ἰ5 ἰοιπὰ ἴῃ {Π15 5656 αἵ {πὶ τό, 
ἶν 2 (2ογ). 

1ὁ. εἰ δὲ καὶ ὅτι κτλ. 1.6. εἰ δὲ 
καὶ φήσει τις ὅτι χρ. πεισθ. εἵλοντο. 

19. ὑποπτεύσων ἦν] (᾽ ννα5 ἀθουΐ 
ἴο ϑυβρβοῖ᾽ 1.6.) “τυρὶ λαῦσ σμς- 
2εείεα." 



11. νΠ] ,ὌὍΕ 54 ΓΕΑΚΡΟΤΤ7Ο 45 
ἦν. 158. Καί: ὁ μὲν Χριστὸς ἁλιεῖς καὶ σκηνοποιοὺς καὶ 

, . ΕΣ," ᾽ὔ » ΄ ἈΝ ᾽ ΄ κ Ἀ ; Ἀ 

τελώνας ἐπὶ ταύτην ἐκάλεσε τὴν ἀρχήν" οὗτοι δὲ τοὺς μὲν 

ἀπὸ τῆς ἐργασίας τῆς καθημερινῆς τρεφομένους διαπτύ- 
» ,, ΄ [2 “ Μ Ν ᾽ - 

ουσιν, εἰ δέ τις λόγων ἅψαιτο τῶν ἔξωθεν, καὶ ἀργῶν 
τί γὰρ 

δήποτε τοὺς μὲν μυρίους ἀνασχομένους ἱδρῶτας εἰς τὰς 

. “-“ 5 ͵ Ἁ 7 

τρέφοιτο, τοῦτον ἀποδέχονται καὶ θαυμάζουσι. 

-“ 2 ’ ΄ “ Ν ᾿ ᾽ ,, ͵, 

τῆς ἐκκλησίας χρείας παρεῖδον: τὸν δὲ οὐδέποτε τοιούτων 
Ἷ “-“ » Ἁ « , “Ὁ -“ 

γευσάμενον πόνων, πᾶσαν δὲ τὴν ἡλικίαν ἐν τῇ τῶν 
ἐξ, θ Ἃ , “ Ἂ ΄ 5 , » » ἔξωθεν λόγων ματαιοπονίᾳ καταναλώσαντα, ἐξαίφνης εἰς 

159. Ταῦτα καὶ πλείονα 
Ἂ ἮΝ ΕΝ “ἐ κα 

τούτων λέγειν εἶχον ἂν, δεξαμένων ἡμῶν τὴν ἀρχὴν, ἀλλ᾽ 

,ὔ ΄ Ἁ Ψ, 

ταύτην εἵλκυσαν τὴν τιμήν; 

“ “-“ Ά, Ε “-“ , 

οὐ νῦν. πᾶσα γὰρ αὐτοῖς κακηγορίας ἐκκέκοπται πρό- 
΄ , 

φασις" καὶ οὔτε ἐμοὶ κολακείαν, οὔτε μισθαρνίαν ἐκείνοις 
Μ 2 - Ἁ Μ . “- ΄ ͵΄ 

ἔχουσιν ἐγκαλεῖν, πλὴν εἴ τινες ἁπλῶς μαίνεσθαι βού- 
[ - -“ Ν ,ὔ 

λοιντο. τόο. Πῶς γὰρ ὁ κολακεύων καὶ χρήματα ἀναλί- 
΄ “-“ - ’ὔ “ 

σκων ἵνα τύχῃ τῆς τιμῆς, ἡνίκα ἔδει τυχεῖν, ἑτέροις ἂν 
»" Ἥ ἊΝ “ »Ἂ 

ἀφῆκεν αὐτήν; ὅμοιον γὰρ ἂν εἴη τοῦτο, ὥσπερ ἂν εἴ τις 
᾿ Ἁ “ , 

πολλοὺς περὶ τὴν γῆν ἀνασχόμενος πόνους, ἵνα βρίθηται 
ἈΝ 5» -“ Ν 7. “Ὁ “-“ -“ »Μ Ἁ Φ' ’ 

μὲν αὐτῷ τὸ λήϊον πολλῷ τῷ καρπῷ, οἴνῳ δὲ ὑπερβλύ- 
Ἁ “-“ 

ζωσιν αἱ ληνοὶ, μετὰ τοὺς μυρίους ἱδρῶτας καὶ τὴν πολλὴν 
-“ Ι] »-“ -" 

τῶν χρημάτων δαπάνην, ἡνίκ᾽ ἂν καλαμᾶσθαι καὶ τρυγᾶν 

11 εἰχον λεγειν αναδεξαμενων ὈΓΥΖ ἔταῃης ΠΕ ΟΙ᾽ν [[ἐὀΟ 12 εκκοπτεται 6Ζ 

νὰὶσ {Π 14 μεμφεσθαι αἴ ᾿Ϊ 20 μυριους] πολλους οἴ Ζ 

1. ἁλιεῖς] ε.5. Ῥεΐεσ, Απάτγενν, 
7απιεβ, [μη : Μαῖίι. ἵν 18---2ι. 

2ὁ. σκηνοποιούς) ε.σ. Ῥαὰ]: Αςἴβ5 
ΧΡΗ͂Ι 3. 

2. τελώναΞ] ε.σ. [μενὶ (Μαίπεν): 
ἼΚῸν 27. 

π΄ ἀπὸ τῆς ἔργ. τ. κι] Ὑεῖ [Π6 
ΟΒυτοἢ αὐ Απίοοῃ νᾶ ννεα] την : 
Ῥυδοῦ Ρ. 234. 

4- λόγων τῶν ἔξ.] ““ἐεπκίαν (270- 
7απεὶ ἐδαγγεΐγερ.᾽ ΟἼγΥϑ. Πἰτηβο] Γ ννὰ5 
{γαϊπθα ὈγῪ ἴῃΠ6 ραρσᾶῃ 1 1Ρδηῖ5 : οΡ. 

1 διδασκάλους (ηοΐϊε) ΕῸΙ τῶν 
ἔξωθεν “Ρ. 1 4 τοὺς ἔξωθεν (ποίε). 

ἰὖ. ἀργῶν τρέφοιτο] " τυεγεὲ ἴο ἰΐτὲ 
ἦγι Ἰαἰδγιε55.᾽ 

9. ματαιοπονίᾳᾳ] ΤῊΪ5 'ῖ5. φοῃ- 

ἰγαβίεα ἢ (Πς πόνοι, ἰῃς τϑαὶ απά 
{πῖΠι] ΙΔ Ροιγ5 οὗ (Π6 Παγά-υγογκίησ 
τή6ῃ Ψγ800 (11 15 Δ]εσεα) ουρῆῃΐ ἴο Πανα 
Ὀεβεη σἤοβεη. 

13. μισθαρνίαν] “ σϑρια έν, “ ἐο7- 
γεῤέϊογε.᾽ 

ι6. ἡνίκα ἔδει τ. " τυλδγε ἀξ τύας 
ση7γὲ ἐο οὐΐαΐγι 11.᾽ 

18. βρίθηται] ἔτοτα βρίθειν (γα 5]- 
{{ν6) : ΠΡ. οἡ ἐπιβρίθων ἱ τ. 

19. ὑπερβλ.]7 “ουδγηοτυ᾽ : [ῃ6 νεγὉ 
5. αἰβο ἰοιπα ἴῃ (Ἰεπηεπί οἵ ΑἸεχ- 
ἀπάτα. 

21. καλ. καὶ τρ.} "ο ραΐλε7 {0772 
αρα 2ίπεξ ργαῤες᾽ : καλ. τείδτϑ. ὕθδοῖκ 
ἴο λήϊον, τρ. ἴο ληνοί. 

5 
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΄ “-“ ΄ Γ “-“ -“ - ΄ “ 

δέῃ, τηνικαῦτα ἑτέροις τῆς τῶν καρπῶν ἐκσταίη φορᾶς. 
161 ὉὍ »-»“" -“ ι , ᾿Ὶ Ρ] Ἀ ΟΝ 4 -“ ἰλ θ " 3 Ε 

. Ὁρᾷς, ὅτι τότε μὲν εἰ καὶ πόῤῥω τῆς ἀληθείας ἦν τὰ 
΄ ᾽  ,» 3 ᾿ 

λεγόμενα, ἀλλ᾽ ὅμως εἶχον πρόφασιν οἱ βουλόμενοι δια- 
΄ » ι ΄ “ “- 

βάλλειν αὐτοὺς, ὡς οὐκ ὀρθῇ κρίσει λογισμῶν τὴν αἵρε- 
Ἑ -“ ᾽ -“ “" »" Ε Ἁ 

σιν πεποιημένους; ἡμεῖς δὲ αὐτοῖς νῦν οὐδὲ χᾶναι, οὐδὲ 
“ -“" ᾿Ὶ , 

ἁπλῶς διᾶραι τὸ στόμα συνεχωρήσαμεν. καὶ τὰ μὲν παρὰ 
᾿ Ν “-“ “ τὴν ἀρχὴν λεγόμενα τοιαῦτα ἂν ἦν, καὶ τούτων πλείονα. 

ΝΣ Ἀ " χ 

162. Μετὰ δὲ τὸ τῆς διακονίας ἅψασθαι οὐκ ἂν ἠρκέσαμεν 
ΡΎΤ ὁ “-“ “ ᾿ καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν τοῖς ἐγκαλοῦσιν ἀπολογούμενοι, εἰ καὶ 

΄ Ὃς τ Ἁ 

πάντα ἡμῖν ἀναμαρτήτως ἐπράττετο, μὴ ὅτι καὶ πολλὰ 
͵ κ εἰ “ « ᾽ὔ, ᾽ 

διαμαρτάνειν ὑπό τε τῆς ἀπειρίας καὶ τῆς ἡλικίας ἠναγκά- 
»Μ -“ ᾿ -“ ͵ 

σθημεν ἄν: νῦν δὲ καὶ ταύτης αὐτοὺς τῆς κατηγορίας 
΄ ᾽ 

ἀπηλλάξαμεν, τότε δὲ μυρίοις ἂν αὐτοὺς περιεβάλλομεν 
» ΄ ’, Ν ᾽ ἊἋ τ Ν ᾽ , 

ὀνείδεσι. τό3. Τί γὰρ οὐκ ἂν εἶπον; παισὶν ἀνοήτοις 
΄ “ Ἁ Ἀ ΄ .} 

πράγματα οὕτω θαυμαστὰ καὶ μεγάλα ἐπέτρεψαν" ἐλυ- 

μήναντο τοῦ θεοῦ τὸ ποίμνιον: παίγνια καὶ γέλως γέγονε 
“- δ Ν “ “ 

τὰ Χριστιανῶν. αλλὰ νῦν πᾶσα ἀνομία ἐμφράξει τὸ 
Γ 3... (κ᾿ 2 ᾿ Ν λ »: “ , 3 ν 

στόμα αὐτῆς: εἰ γὰρ καὶ διὰ σὲ ταῦτα λέγοιεν, ἀλλὰ 
7 5 Ἁ μ“ ᾿ ΄᾿ », “ 5 ᾿Ὶ Ἀ 

ταχέως αὐτοὺς διδάξεις διὰ τῶν ἔργων, ὅτι οὐ χρὴ τὴν 
͵ « »8 ͵ὔ ες Ν Ν ͵ 3 εἿ ΄- 

σύνεσιν ἡλικίᾳ κρίνειν, οὐδὲ τὸν πρεσβύτην ἀπὸ τῆς 
-“ ᾽ ν Ν μ ᾿ 4 -“ 

πολιᾶς δοκιμάζειν, οὐδὲ τὸν νέον πάντως ἀπείργειν τῆς 
Ν ᾿Ὶ , Ά, ᾿ 2 

τοιαύτης διακονίας, ἀλλὰ τὸν νεόφυτον, πολὺ δὲ ἀμφο- 
΄ , 

τέρων τὸ μέσον. 

8 ἡρκεσαν ςο ἴϊΪ τι διαμαρτειν α νυ]ϊσ [ἰΪ 12 κακηγοριας ΥΖ2 κακουργιας ἰ 

13 περιεβαλομεν γΥ2 νυὶρ περιεβαλον α |Ϊ 14 τις ὝΎὝαρ οὐκ αν εἰπε νυ]σ 

5. οὐδὲ χᾶναι] (ρ. ἅμα τῷ χᾶναι 14- εἶπον] 56. {Π6 Ραγίυ μοβί!]α 
τ τς 
Ἔ διᾶραι τὸ στόμα] “10 οῥε71 λῆς 
ἐ5 1: ἢ παρσαΐῖνα, “ποῖ ἴο αἰίου 
ἃ βοιπηά,᾽ 26 λἀΐξεθ76 ψη]α 67). 

ὁ. παρὰ τὴν ἀρχήν] ΤΠ 54 πΠὶ6 
Ῥῆγαξα οσουτγϑα ἴῃ 11 6 (ποίε). 

το. μὴ ὅτι...διαμ.} “7τοἐ το τῤέαξ 
ΟΥ̓ »ῃ}» ὀείγιρ' γογεδαῖ ἐο ογόγταῖ : 1.6. 
τη οἢ 1655 11 οἤεπαβα {πουρ αη- 
Δνοϊ Δ Ὀ]Υ. 

ἴο (ΟΠ γυβοβίοιῃ. 
ι6. παίγνια καὶ γ.}] “α 7ε5:: αγιαῖ 

Ἰαιρλίγσ- οοξ. 
17. πᾶσα ἀνομία] Ῥ5. ονἱϊ 42. 
20. ἥλικ. κρ.] ΜΊΞΟΟΗ δ. 

1 Τιτη. ἱν 12 (μηδείς σου τῆς νεότητος 
καταφρονείτω). 

22. τὸν νεόφ.] τ ΤΊη1. 1 6. 
23. τὸ μέσον] “{λε αἱ γέεγώτεεῦ : 

566 οῃ ἰΐ 2 (ὅση πρός κτλ.). 



Δ ΘΡΌΣ. ἐπ΄ 

Τάδε ἔνεστιν ἐν τῷ γ΄ λόγῳ. 
« 

1. Ὅτι οἱ ὑπονοήσαντες δ ἀπόνοιαν παρῃτῆσθαι ἡμᾶς, 

τὴν ἑαυτῶν ὑπόληψιν ἔβλαψαν. 

11. Ὅτι οὐδὲ διὰ κενοδοξίαν ἐφύγομεν. 

11. Ὅτι εἰ δόξης ἐπεθυμοῦμεν, ἑλέσθαι μᾶλλον τὸ πρᾶγμα 

ἐχρῆν. 
ΙΝ. Ὅτι φρικτὸν ἡ ἱερωσύνη, καὶ πολὺ τῆς παλαιᾶς λατρείας 

ἡ καινὴ φρικωδεστέρα. 

Ν. Ὅτι πολλὴ τῶν ἱερέων ἡ ἐξουσία καὶ τιμη. 

ΝΙ. Ὅτι τῶν παρὰ τοῦ θεοῦ μεγίστων δωρεῶν εἰσι διάκονοι. 

Ι1. Ὅτι καὶ Παῦλος περιδεὴς ἦν, πρὸς τὸ μέγεθος τῆς 

ἀρχῆς δρῶν. 

ὙΠΠ1Ι. Ὅτι πολλά τις ἁμαρτάνειν προάγεται, εἰς τὸ μέσον ἐλθὼν, 

ἂν μὴ σφόδρα γενναῖος ἢ). 

ΙΧ. Ὅτι κενοδοξίᾳ καὶ τοῖς ταύτης ἁλίσκεται δεινοῖς. 

Χ. Ὅτι οὐχ ἡ ἱερωσύνη τούτων αἰτία, ἀλλ᾽ ἡ ἡμετέρα ῥᾳθυμία. 

ΧΙ. Ὅτι τὴν ἐπιθυμίαν τῆς φιλαρχίας ἐκβεβλῆσθαι δεῖ τῆς 

τοῦ ἱερέως ψυχῆς. 

Ι,1τ64. Τῆς μὲν οὖν ὕβρεως ἕνεκεν τῆς εἰς τοὺς τετιμη- 

Υἱ εἰσιν αἱ διακονιαι νὰ ]σ [[ ν]1] πολλακις αμ. νὰ]σ |ϊ χὶ δει] - απὸ νὰ]ρ ἢ 

Ι οἵὴ ενεκεν νυ ]ὶσ 

Ι. 7λοτε τυῖο ἀείσε Ολγγεοσίοῦι 10 ο716 «οιεία οσεῖδὶν γοίσοΐ ἐξ τεγεΐδος 
Ὁ αγγοραηεθ ὀεζαμσε ἀφ γεζεείσα ἦς 707 ἐλε οἰγογιρεσί οΓ γέαφογις, ἦς. ἃ 
2γοβέγεαί λοριοηγ σἄετυ ὁγ 59 αἰοῖγιρ γξοί γι ο 26γ ογεαί τεγιτυογίλτ71655. 
ἐλαΐ ἐλεν ἐλερεδείυες γαὶ ἐο αῤῥγεέ- Ι. τῆς ὕβρ. ἕνεκεν] “ας 7207 ἐλέ 
εἴαίς ἐλαΐ λογιοιεγ αὐ 115 ἐγμέ σαΐμε:  (αἰίορεα) ἐγιδοίογιεε.᾽ 
οἱλεγευΐσε ἐλ» τυοιεἰα ἄαύε σεεγε ἐλαΐ 



ΙοΟ 

15 

20 

ΟΥ̓ ΚΎΥΎΒΟΞΤΟΜσδ {ΠῈ 48ὃ 

λ Ἂ 3 Ἁ ᾿ -“" , κότας, καὶ ὅτι αὐτοὺς οὐ καταισχῦναι βουλόμενοι ταύτην 
, ᾿ ο “-“ , “ ᾽ Υ͂ 

ἐφύγομεν τὴν τιμὴν, ταῦτα ἂν ἔχοιμεν λέγειν, ἅπερ εἰρή- 
5 ΄ , Ἁ 

καμεν' ὅτι δὲ οὐδὲ ὑπὸ ἀπονοίας τινὸς φυσηθέντες, καὶ 
»"» »-“" ΄ ,ὔ »-“ 

τοῦτο νῦν εἰς δύναμιν τὴν ἐμὴν πειράσομαί σοι ποιῆσαι. 
. ᾿ ᾽ὔ »-“ 

φανερόν. τό. Εἰ μὲν γὰρ στρατηγίας ἡμῖν ἢ βασιλείας 

αἵρεσις προὔκειτο, εἶτα ταύτην εἶχον τὴν γνώμην, εἰκότως 
7 “ ΕῚ ἤ Ἀ . ͵,ὕ 

ἄν τις τοῦτο ὑπέλαβεν: ἢ τότε μὲν ἀπονοίας οὐδεὶς, ἀνοίας 
, “Ἁ ε »-“ Ψ ς΄ “ Ν , “ὉὋῬ΄ὁῬν 

δὲ πάντες ἂν ἡμᾶς ἔκριναν. ἱερωσύνης δὲ προκειμένης, ἣ 
“ 2 “ [ [ , 

τοσοῦτον ἀνωτέρω βασιλείας ἕστηκεν ὅσον πνεύματος καὶ 
Ν “ 7 « -“" ς 

σαρκὸς τὸ μέσον, τολμήσει τις ἡμᾶς ὑπεροψίας γράφεσθαι; 
Ν - ᾽ Υ Ἁ Ἁ Ἁ Ν ’ 

1ι66. Καὶ πῶς οὐκ ἄτοπον, τοὺς μὲν τὰ μικρὰ διαπτύ- 
“- Ἁ “-“ "ἷ, 

οντας, ὡς παραπαίοντας αἰτιᾶσθαι" τοὺς δὲ ἐπὶ τῶν ἄγαν 

ὑπερεχόντων τοῦτο ποιοῦντας τῶν μὲν τῆς παραπληξίας 
, “- -“ -ο ς 

ἐγκλημάτων ἐξαιρεῖν, ταῖς δὲ τῆς ὑπερηφανίας ὑποβάλλειν 
7 Ἵ ΕΝ 3 " - “ 

αἰτίαις; ὥσπερ ἂν εἴ τις τὸν ἀγέλης βοῶν καταφρονοῦντα, 
Ἀ Ἀ ͵ 53 , » [ " 

καὶ μὴ βουλόμενον εἶναι βουκόλον, εἰς ὑπερηφανίαν μὲν 
Ξ Ἷ “-“ 

οὐδαμῶς, εἰς δὲ φρενῶν ἔκστασιν αἰτιώμενος, τὸν ἁπάσης 
-“ ΄ , “ 

τῆς οἰκουμένης τὴν βασιλείαν καὶ τὸ γενέσθαι κύριον τῶν 
ἁπανταχοῦ στρατοπέδων μὴ καταδεχόμενον ἀντὶ τοῦ 

᾿, - ͵ ᾽ ᾽ ᾽ “- 
μαίνεσθαι τετυφῶσθαι φαίη. τό. ᾿Αλλ᾽ οὐκ ἔστι ταῦτα, 

᾽ » αανν  ὡδ' τῶ  κ ἌΣ ΧΟ Α ε - ͵ 
οὐκ ἔστιν: οὐδὲ ἡμᾶς μᾶλλον ἢ ἑαυτοὺς οἱ ταῦτα λέγοντες 
διαβάλλουσι. 

α φ , ε ΄ ἰξί ὑπτ “Ὁ » ’ ὃ »-»" ᾿] 

πείᾳ φύσει τῆς ἀξίας ὑπερφρονῆσαι ἐκείνης, δεῖγμα κατ 

Ἁ Ν ἢ -“ , “ οἱ 5 

ΤΟ γαρ ἐννοῆσαι μονον, οτι δυνατὸν ἀνθρω- 

2 τιμὴν] φυγὴν ΟΥ̓ Ϊ 6 ειτα] ἡ ἔ εἰ νι]σ || 7 αγνοιας δὲ ὈΥΖ [[ 9 τοσουτω--- 

οσω ὈΐΖ ΠΘῊΓ ΟἹ᾽ν ἰΪ το γράψασθαι ὮΖ [Ϊ 12 ἐπι] ὑπερ ΥΖ [ἰΪ 19 δεχομενον νυὰὶσ 

4- εἰς δυν. τ. ἐμ. “109 ἐλα ὁεεέ (τἋτῃξ 5ἴουυ οἵ 8ϑὲ Μαγίίη δπᾶ {πε 
ΟΓ γεν αὐτίέν᾽ : ςρ. εἰς δύναμιν τὴν ἘΤΩΡΕΓΙΟΥ Μαχίτηυ8. 
ἡμετέραν ἵν τ (ποίε). 7. ἀπονοίας... ἀνοίας} 

5. στρατ... βασιλεία5] Ορ. ν :Ζ ...͵)οἐν.᾽ 
οὐ γὰρ ὑπὲρ στρατηγίας οὐδὲ βασι- 11. τοὺς μέν κτλ. “20 ελαγρε 
λείας ἡμῖν ὁ λόγος; ἀπά, ἔογΥ {1Πδ τοζίά γολὲν ἰλοσὸ τυὰάσο γεγζεεί σηρμαῖὶ 
σοπίγαβί Ὀεΐνεεη βασιλεία ἀπά ἱερω- δογιοιγ.᾽ Παραπαίειν 15, ΠΠαγΑ}]ν, “ἴο 
σύνη, ἵν τ τῆς βασιλείας, ἧς οὐ τοσοῦ. 5ἰτ|κῈ 4 ἔαϊΞξα ποῖθ᾽ : 50 “ἴο ἰοβα 
τος ὅσος τῆς ἱερωσύνης τῷ θεῷ λόγος. οπεῖβ ν]ῖ5.᾽ 
566 ἴοο (Πγυβοβίοπη᾽ 5 ἰγεαίβεβ σαῖ.. 13. τοῦτο ποι.} 1.6. διαπτύοντας. 

“α77ΌΡαΓΣ 

οῤῥτεργε. υἱέ. γηπογιαςί. (650. 11 67 8), 20. 
δηα εοηιῤαγαΐίο γερὶς εἰ φριογαεςλὲ : 
αἰςο 9Ὸ8 “81 Μαγίίη οἵ Τουγβ᾽ [ῸΓ 

τετυφῶσθαι) " ο δὲ ῥεεα τ 
τυϊὰ 2γ1]άε.᾽ 



Ἧ χα] ,ὌὍΕ ΗΑ ΘΟΕΚΡΟΤΖΤΟ 40 

αὐτῶν τῶν ἐκφερόντων ἐστὶν ἧς ἔχουσι περὶ τοῦ πράγματος 
δόξης. 

“. ᾽ “- “- - 

ὁ λόγος, ἐνόμιζον εἶναι, οὐδ᾽ ἂν ὑποπτεῦσαι τοῦτο ἐπῆλθεν 

» Ἁ Ν -« ’ ᾽ Ν ᾿ ᾽ν 2 Ἁ 

εἰ γὰρ μὴ τῶν τυχόντων αὐτὸ, καὶ ὧν οὐ πολὺς 

»- Ὁ“ »“ “ 

αὐτοῖς. τόδ. Διὰ τί γὰρ περὶ τῆς τῶν ἀγγέλων ἀξίας 
“- “- ’ὔ »-»" 

οὐδεὶς ἐτόλμησέ τι τοιοῦτον ὑποπτεῦσαί ποτε καὶ εἰπεῖν, 
“ Μ Ψ ’, " Ε] » , » ΕΥ̓ ε ’ 

ὅτι ἔστιν ἀνθρωπίνη ψυχὴ δι’ ἀπόνοιαν οὐκ ἂν ἑλομένη 
.] ᾿ ᾿Ὶ “Ὁ , 5 ’ὔ ᾽ ᾽ὔ ᾿ -“ ΄ “ 

ἐπὶ τὸ τῆς φύσεως ἐκείνης ἀξίωμα ἐλθεῖν; μεγάλα γάρ 

τινα φανταζόμεθα περὶ τῶν δυνάμεων ἐκείνων, καὶ τοῦτο 
“-» -“ [ ΝΜ “- 

ἡμᾶς οὐκ ἀφίησι πιστεῦσαι, ὅτι δύναιτ᾽ ἂν ἄνθρωπος τῆς 
- “-“ 7 -“ ΕῚ 7 “ ᾽ Ἁ 

τιμῆς φρονῆσαί τι μεῖζον ἐκείνης. 1όο. “Ὥστε αὐτοὺς 
-“ ᾿ «ς - 

μᾶλλον δικαίως ἄν τις γράψαιτο ἀπονοίας, τοὺς ἡμῶν 
»-“" -“ Ἀ “ - 

τοῦτο κατηγοροῦντας" οὐ γὰρ ἄν ποτε περὶ ἑτέρων τοῦτο 
ε ω ᾽ Ν , Ε] ἈΝ “-“ , Φ Ἰὃ Ν 

ὑπέλαβον, εἰ μὴ πρότερον αὐτοὶ τοῦ πράγματος, ὡς οὐδενὸς 
, ς - 

ὄντος, κατέγνωσαν. 11. 170. Εἰ δὲ πρὸς δόξαν ὁρῶντας 
-“ 4 - , 

τοῦτο πεποιηκέναι φασὶ, περιπίπτοντες ἑαυτοῖς ἐλεγχθή- 
σονται καὶ μαχόμενοι φανερῶς. 

ἑτέρους πρὸ τούτων ἐζήτησαν λόγους, εἰ τῶν τῆς κενοδοξίας 

οὐδὲ γὰρ οἶδα ποίους ἂν 

ἡμᾶς ἠθέλησαν ἀπαλλάξαι ἐγκλημάτων. εἰ γὰρ οὗτός με 
ποτὲ εἰσῆλθεν ὁ ἔρως, καταδέξασθαι μᾶλλον ἐχρὴν ἢ 
φυγεῖν. 
») Μ 

ἤνεγκεν ἄν. 

’ -“ -“ Α 

171. Διὰ τί; ὅτι πολλὴν ἡμῖν τοῦτο τὴν δόξαν 
- ᾿Ὶ 

τὸ γὰρ ἐν τούτῳ τῆς ἡλικίας ὄντα, καὶ πρὸ 
, ν᾽ 4 “-“ -“ ’ }] ,ὔ 

βραχέος ἀποστάντα τῶν βιωτικῶν φροντίδων, ἐξαίφνης 
, »" ΙΑ »" 

οὕτω δόξαι παρὰ πᾶσιν εἶναι θαυμαστὸν, ὥστε τῶν τὸν 

1 οπΊ αὐτῶν οἴγ2 | 6 οὐκ ανεχομενὴ οοἀα οπηη65 ργδείευ οπλι [ 9 δυναται 

Ζ ναοὶ 15 φησουσι ὉΖ ὮΘῊΓΙ ἰϊ 18 μοι ποτε 2 

Ι. τῶν ἐκῴερ.)ὴ “Ἁἡἦσσε τυὴάδ γηίγρ »ιοΐέσε: 707 ἐλαΐ τυομἰα λαῦε 
ἐχῤγέςς {{᾽: 1.6. ἴπε ἰπουρῃξ ἴθ ἐ ἀΐρε ἰο ἀεεοῤέ στο ἀΐρᾷ ἀνε ἀογιοι7, 
φυσβίοη. γιοΐ ἐο γεγεεί 17. 

126. ἧς... δόξης] 1.6. δόξης ἣν ἔχουσι. 14. ὁρῶντας] 5ς. ἡμᾶς. 
2. τῶν τυχόντων] ρΡατγί{ἰγε σεηϊ- 15. περιπίπτ. ἑ.] “ εογιγασϊείζ7ρ᾽ 

ἔϊνε : “α εοϑρεηιο71- ῥίαςσε για 67}: ορΡ. ἐλορισείϑες᾽ : ΕἸ6Ια 2 7ορρη. γε 77ατ. 
ἷ 4 τὴν τυχοῦσαν (ποίε). 

6. ὅτι ἔστιν ἀνθρ. ψ.} “ἐλαΐ ἑλεγε 
ἐς αὔῇὮ}»ν ἀπριαῦε σομέ τυλίελ ἑλγοιρὰ 
αγγορα»εε τυοια γοὐ εαγε (ελοοτεὶ “0 
αεεεέ ἐΐάε γαριῷ οὐ ἐλαέ εἰαςς (οὔ 
δεῖγ5).ἢ 

11. νιῤίξίογι, αραΐγι, τυας γ1ο δὲς 

Ν. Ὁ. 

Ιπάεχ Π .ῦ. περιπίπτειν. 
17. πρὸ τούτων] " 1γισίεαα ο7 ἐλε5ε." 
21. ἐν τούτῳ τ. ἡ. ὄ.} “ ὀείγιρ᾽ ἂς 

)οιηιρ ας 7 αρι᾿ : 5686 ἱ 3 ἱερωσύνης 
(ποίε). 

22. βιωτικῶν] (. βιωτικοῦ 11 
(ποι). 

4 

ΙοΟ 

ΤΗ 

20 



ΙΟ 

19 

20 

25 

5οὋο ΟΣ ΚΎΥΘΒΟΚΤΟΜΟδ [11.π 

“ , :} -»" , ΠῚ , , 

ἅπαντα χρόνον ἐν τοῖς τοιούτοις ἐξαναλωθέντων πόνοις 
[ο Ἀ 7 ,ὔ 

προτιμηθῆναι, καὶ πλείονας ψήφους πάντων ἐκείνων λα- 
“ “- » Δ 

βεῖν, θαυμαστά τινα καὶ μεγάλα περὶ ἡμῶν πάντας ἂν 
ζ΄ -“ ,ὔ 

ὑποπτεύειν ἔπεισε, καὶ σεμνοὺς ἂν ἡμᾶς καὶ περιβλέπτους 
"4 “ ,ὔ Ν᾿ ΄ »" 

κατέστησες 172. Νῦν δὲ, πλὴν ὀλίγων, τὸ πλέον τῆς 
5 , Ψ » Αὐτὸν » Ν 2 -“ Μ { ᾽ Ἀ 

ἐκκλησίας μέρος οὐδὲ ἐξ ὀνόματος ἡμᾶς ἴσασιν: ὥστε οὐδὲ 
“ 7 -»“ , » Ἀ » .} » , Γ 

ὅτι παρῃτήμεθα πᾶσίν ἐστι φανερὸν, ἀλλ᾽ ολίγοις τισιν" 
ΠΥ » Ν » ᾿Ὶ 3 Ν Ἁ ᾿ , » » ΑἾΒΝ, ὦ Ἁ 

οὺς οὐδὲ αὐτοὺς οἶμαι τὸ σαφὲς εἰδέναι πάντας, εἰκὸς δὲ 
. ΄ Ἶ Δ » φ ΡΞ Ἐν τοὶ , ΕῚ 

καὶ τούτων πολλοὺς ἢ μηδ᾽ ὅλως ἡμᾶς ἡρῆσθαι νομίσαι ἢ 
“-“ ΝΥ ’ , 

παρεῶσθαι μετὰ τὴν αἵρεσιν, ἀνεπιτηδείους εἶναι δόξαντας, 
᾿ἢ , “ ᾽ ᾿ ἢ 

οὐχ ἑκόντας φυγεῖν. 111. 173. ΒΑΣ. ᾿Αλλ᾽ οἱ τἀληθὲς 
»Μ 

εἰδότες θαυμάσονται. ἸΏ. Καὶ μὴν τούτους ἔφης ὡς 
“ “-“ Ἷ 

κενοδόξους καὶ ὑπερηφάνους διαβάλλειν ἡμᾶς. πόθεν οὖν 
» 7ὔ Ἁ » ᾽ Ν “- -“ 5 » “ 

ἐστιν ἐλπίσαι τὸν ἔπαινον; ἀπὸ τῶν πολλῶν; ἀλλ᾽ οὐκ 
-“ » Υ̓ ᾽ »“ 

ἴσασι τὸ σαφές. ἀλλ᾽ ἐκ τῶν ὀλίγων; ἀλλὰ κἀνταῦθα 
»" » τ 7] «ς ͵ ᾿ ᾿] Ν Ν 

ἡμῖν εἰς τοὐναντίον ὁ λόγος περιτέτραπται: οὐδὲ γὰρ 
-“ -“ 3 -ὯΚΜ- 4 7 

ἑτέρου τινὸς ἕνεκεν ἐνθάδε εἰσῆλθες νῦν, ἀλλ᾽ ἵνα μάθῃς, 
,ὔ Ψ 

τί πρὸς ἐκείνους ἀπολογήσασθαι δέοι. 174. Καὶ τί τού- 
᾽ Ν Ξ κ ΄ 

των ἕνεκεν ἀκριβολογοῦμαι νῦν; ὅτι γὰρ, εἰ καὶ πάντες 
ἈΝ Ἀ « “ 5. Ψ , 

ἤδεσαν τἀληθὲς, οὐδὲ οὕτως ἡμᾶς ἀπονοίας ἢ φιλοδοξίας 
3 “-“ “ 

ἔδει κρίνειν, μικρὸν ἀνάμεινον καὶ τοῦτο εἴσῃ σαφῶς" καὶ 
-“ ᾽ -“ ͵ “-“ 

πρὸς τούτῳ πάλιν ἐκεῖνο, ὅτι οὐ τοῖς ταύτην τολμῶσι τὴν 
᾽ Ν Ε 

τόλμαν μόνον, εἴπερ τις ἐστιν ἀνθρώπων, οὐ γὰρ ἔγωγε 
ἢ - « 4 , ν᾿, 

πείθομαι, ἀλλὰ καὶ τοῖς περὶ ἑτέρων ὑποπτεύουσι κίνδυνος 
5» , 

ἀποκείσεται οὐ μικρός. 

7 εσται νὰὶρ || 8 αλλ᾽ εἰκος ΔΌΟΓΥΖ ΠΘῊΥ ΟἹ᾽ν [| τὸ παρεωρασθαι γ᾽ ἈφδΗΓ 

16 ο λογοΞς] το πραγμα σπυγ' ναὶσ [ 25 επικεισεται νὰ ]ρσ 

4. ὑποπτεύειν] “ἐο ἐχῤεεέ᾽ : αορΡ. ὁ τυλίελ ἀφ γεεὶς ἀῖγδοῖ ἐο ὅδ τε71- 
Οἡ ἴΐ 4 (ὑποπτεύειν). τυογίλ. 

9. μηδ᾽ ὅλως] “γοΐ αἱ αἰ." ι6. εἰς τοὐναντίον κτλ. “ γοπγ' 
το. παρεῶσθαι] “ἐλαΐ 7 τυᾶς γε- αγριηιδιξ ἦας ὡδογέα εοηεῤῥείεῖν 

“7εεἰδα᾽ (παρωθεῖν). γοτεγια." 
111. Οὐγγο. Μηαϊν γερίς δὲς ἀ6- 23- οὐ γὰρ ἔγ. π.} 55. τινα εἶναι: 

Ἄέγιεθ ογε λὲς ηιαργεῖζμαις αγιαῖ γεδῥογι- “7 αο γιοὲ ὀεέϊευε ἐλαΐ ἐλδγε ἐς σελ 
οἱδίο ελαγαείογ οΥ ἐάε 2γίεείζν οὔῆξκθ, ἃ γνιαϑι.᾽ 



.π ἿΣ 11. 1ν] ὌὋὌΕ ΑΘΕΚΡΡΟΤΖΊΟ ΒῚ 

᾿ ΑΥ̓͂, 

,, Ν τ “ Μ ᾽΄ τάξιν δὲ ἐπουρανίων ἔχει πραγμάτων. 
» , ᾽ Ἁ Μ ᾽ Μ » ᾽ ’ὔ 

εἰκότως" οὐ γὰρ ἄνθρωπος, οὐκ ἄγγελος, οὐκ ἀρχάγγελος, 
᾽ ΜΨ.: Ἁ Ἄ Ε) " “ἃ ὃ , 

οὐκ ἄλλη τις κτιστὴ δύναμις, ἀλλ᾽ αὐτὸς ὁ παράκλητος 

ταύτην διετάξατο τὴν ἀκολουθίαν, καὶ ἔτι μένοντας ἐν σαρ- 

κὶ τὴν ἀγγέλων ἔπεισε φαντάζεσθαι διακονίαν. διὸ χρὴ τὸν 
“-“ [ “ “ “-“ 

ἱερωμένον ὥσπερ ἐν αὐτοῖς ἑστῶτα τοῖς οὐρανοῖς μεταξὺ 
τῶν δυνάμεων ἐκείνων οὕτως εἶναι καθαρόν. 176. Φοβερὰ 
μὲν γὰρ καὶ φρικωδέστατα καὶ τὰ πρὸ τῆς χάριτος, οἷον 

« , . δ... ,ἢ « ΄ ς “-“ , ς “ οἱ κώδωνες, οἱ ῥοΐσκοι, οἱ λίθοι οἱ τοῦ στήθους, οἱ τῆς 
» , τ ’ὔ «ς ΓΑ . 7 Ἔξ Υ, Ν 

ἐπωμίδος, ἡ μίτρα, ἡ κίδαρις, ὁ ποδήρης, τὸ πέταλον τὸ 
-“ -“ Ἀ “- 

χρυσοῦν, τὰ ἅγια τῶν ἁγίων, ἡ πολλὴ τῶν ἔνδον ἠρεμία" 

175. Ἣ γὰρ ἱερωσύνη τελεῖται μὲν ἐπὶ γῆς, 
καὶ μάλα γε 

Ι ἐπι τῆς Ὑης νυ]σ ᾿ 2 ταγμάτων ὈΥΖ ἤξητῦ νὰὶρ ᾿ 6 την των αγγελων 

Ζ γυϊσ ἰἰ ΙΟ οἱ ἐπὶ του στηθους Ὁ νυὶσ 

ΙΝ. 7) λε»ια)εείν οξέλε ἴρλ  γίδεί 
2ε716167 ἐδ οἱαῖ εἰἱεῥεγαΐϊογε ἐς ἂς 710- 
ἐλίγερ τυλέγε τον ῤαγεαί τοῖέλ ἐλαΐ οὗ 
ἐλε Ολγίσίζαγι Ῥγίεσί, αὐοῦε αἰΐ αὐ ἐλε 
Ζέηιδ τυλεγι ἀξ ἐς εεἰοόγαϊίγρ ἐλ6 οΐγ 
Ἐπελαγίςέ. 

Εὸτ ἴῃς ἀοοίτίης οἵ (ῆχυβ. στ 
τερατά ἴο {πεὸὶ Ἐποματῖδὲ 5ε6 ΒΡ 
Οοβίη 7γαγιτεύςἐαγιϊαΐίονε ας. νὶ αΥί. 8 
(Επρὶ. Ὑγαηβὶαιίοη οὗ τό79, ΡΡ. τορ 
54.)}; Ῥύβευ “γέσορες οὗ Ολγίσέ 71 
ἐλε ον Ἐποελαγίδί ΡΡ. 543---597, 
Βηρμίσηαη ασίεγγε αγιαἰ ΚΣ 6771 
Δτπεγρίες νο]. ἃ ΑΡρεπάϊχ Ὁ, ρρ. 
475-481: 566 αἶβὸ 7γέγοαι. Ρ. ΧΥΠΠ]. 

1. ἱερωσύνη] (ρ. ἱ 3 ἱερωσύνης 
(ηοίε). 

2. τάξιν κτλ.] “ γαγιᾷς (7072 
ἐλέει εοἰδείζαί.᾽ 

5. ἀκολουθίαν] " ἐλε ογαῖογ᾽ οἵ ἴῃ 6 
ῬΠΕβιμοοά. 

6. φαντάζεσθαι] " ἰο γεῤγεΞεγι.᾽ 
9. φρικωδέστατα] Αἴτεγ {ΒΕ ρΡο- 

βινε φοβερά νὰ τηῖὶρῃξ πᾶνε εχ- 
Ῥεοϊεά φρικώδη : Ὀὰπΐ οΡ. ΠΙ 15 
ἅγια καὶ φρικωδέστατα, νἱ 13 ἄγαν 
πολεμιωτάτους (ποίε) : αἷσδο Μαβοη 
ἔνε Ογαΐζογις Τά δχ 1Π1 ς.Ὁ. ῥᾷστος. 
1ὁ. τὰ πρὸ τῆς χ.] χάρις 15 Ξοτηε- 

Ε{π|65 564,45 Πετα, ἴο ἀεποίς [Π6 πεν 
αἰδρεηβαίΐίοη, καινὴ διαθήκη ; ΠΡ. 272 

“5. Βαγίααγιιηε »ιαγίψγγεηε 686 Ὁ εἰ 
δὲ ἐπὶ τῆς παλαιᾶς διαθήκης ταῦτα 
ἀπηγόρευτο, πολλῷ μᾶλλον ἐπὶ τῆς 
χάριτος. ΤῊΪ5 58 15 ΡυΟΡΔΌΪΥ ἀε- 
τῖνθα ἔτομι [πὶ 17 ὁ νόμος διὰ Μωῦ- 
σέως ἐδόθη, ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια 
διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο. 

Ιο. οἱ κώδωνες κτλ.] ὅ6ε6. (ῃς 
ἀεβοτγρίίοη οὗ [Π6 ἀγεββ οὔ {Π6 Ηἱρῃ 
Ῥηδβί ἴῃ Εχ. χχνῆϊ. Κώδωνες ἀγα ἴῃ6 
ΚΒ Ε115 (72 ἴῃ παπιθε) οα [ἢ6 Πεπὶ 
οἵ ἢῖβ. ὑρρεῖ-σαγπηθηΐ : ῥοΐσκοι ΞΞ 
“Ῥομηδρυδηδίεβ,᾽ αἶἰδὸ οἡ [ῃ6 ἢεπὶ 
(Δ ει νν. 33, 34) : λίθοι οἱ τ. στ. Ξεῖῃα 
ἔνγεϊνα βίοπεβ ἴῃ ἰῃς Ὀγεαςίρ]αίβ, 
ἰηβογ θεα ΜῈ [ΠῸ πατηθ5 οὔτε ἔννεῖνα 
{᾿Ξ 5. (νν. τ7---21), Ῥαΐ δοοοτάϊηρσ 
ἴο οἴπεῖβ 1ῃ 8 {{τ|πὶ ἀηὰ ΤῊ ΠΙΠῚΪ ΠῚ 
(ν. 30) : οἱ τῆς ἐπ., 55. λίθοι, Ξε [ῃε 
βίοπμεβ. οὐ ἴΠ6 β5ῃουϊάεγ-ρίεοθς (νυ. 
6---τ2) : ἡ μίτρα “ἴῃς τηϊΐτα,᾽ ἀπ ἡ 
κίδαρις "τῆς ἀϊαάδηη,᾽ νν ϊοἢ ννἢ (Π6 
“βδογαα οσόνη ᾿ (τὸ πέταλον Ὀε]ον) 
οοΙηροβαα ἴῃ6 ΗἸἰρῃ Ρυϊεϑι 5 μεαά- 
ἄγεββ (νν. 36---38) ; ποδήρης ({τεγιῖσα 
ἐαίαγὶδ) Ξε ἢ τοθα τεδοῃϊηρ ἴο [6 
διοιηα (ν. 31). ὅεεὲ. Ηαβιϊηρς᾽ 
,ὋΔ «τιἧ. “Ῥηδθίθ δπὰ [1,ονϊϊος,᾽ 
“Οτονη,᾽ “ Μίΐτγα,᾽ οἷς., δηᾶ 1τἰογα- 
ἴατα {Πεγα αυοίεά. 
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52 ΟΥ̓ΚΎΥΒΟΚΤΟΜῸΟδ [Π1.τν 

:} ᾿ » Ν “-“ ΄ 5 Ψ' 3. ἊΨ . ΄ὔ ἀλλ᾽ εἴ τις τὰ τῆς χάριτος ἐξετάσειε, μικρὰ ὄντα εὑρήσει 
Ν Ν " “ » “ Ἀ Ν Ν “ 

τὰ φοβερὰ καὶ φρικωδέστατα ἐκεῖνα, καὶ τὸ περὶ τοῦ 
" “ ᾿ , ᾿Ὶ 

νόμου λεχθὲν κἀνταῦθα ἀληθὲς ὃν, ὅτι Οὐ δεδόξασται τὸ 
δεδοξασμένον ἐν τού 9 μέρει, ἕ ἧς ὑπερβαλλού οξασμένον ἐν τούτῳ τῷ μέρει, ἕνεκεν τῆς ὑπερβαλλούσης 

, Ἵ Ν Ν Α 

δόξης. 177. Ὅταν γὰρ ἴδης τὸν κύριον τεθυμένον καὶ 
Ν “-“ “-“ 

κείμενον, καὶ τὸν ἀρχιερέα ἐφεστῶτα τῷ θύματι καὶ ἐπευχό- 
7, [ο 7 

μενον, καὶ πάντας ἐκείνῳ τῷ τιμίῳ φοινισκομένους αἵματι, 
ἵΨ 7 Ν ᾽ 4 53 -“ 

ἄρα ἔτι μετὰ ἀνθρώπων εἶναι νομίζεις καὶ ἐπὶ γῆς ἑστάναι, 
, " Ν “-“ 

ἀλλ᾽ οὐκ εὐθέως ἐπὶ τοὺς οὐρανοὺς μετανίστασαι, καὶ πᾶσαν 
Ἀ ψ, “ “ 2 Ν “-“ “ “ 

σαρκικὴν διάνοιαν τῆς Ψυχῆς ἐκβαλὼν γυμνῇ τῇ ψυχῆ 
“ -“ “ , »" Ὰ “-“ 

καὶ τῷ νῷ καθαρῷ περιβλέπεις τὰ ἐν οὐρανοῖς; ὦ τοῦ 
᾿ “- “-“ “-“ ,ὔ . ᾿ » 

θαύματος. ὦ τῆς τοῦ θεοῦ φιλανθρωπίας. ὁ μετὰ τοῦ 
πατρὸς ἄνω καθήμενος, κατὰ τὴν ὥραν ἐκείνην ταῖς ἁπάν- 

Ν “-“ , 

των κατέχεται χερσὶ, καὶ δίδωσιν αὑτὸν τοῖς βουλομένοις 
περιπτύξασθαι καὶ περιλαβεῖν, ποιοῦσι δὲ τοῦτο πάντες 
διὰ τῶν ὀφθαλμῶν τότε. ἄρά σοι τοῦ καταφρονεῖσθαι 

6 τον ιερεα οἴτηραᾳ νὰῇσ ᾿ἰ 7 τω θειω φοιν. και τιμιω αιἰματι γ᾽ ᾿Ϊ φοινισ- 

σομενους Υ νυ]ρσ ᾿ἰ 8 ἐπι τὴς ὙηΞ νυ]σ || 1Ο τῆς σαρκος εκβαλων 15 ποιουσι] 

βλεπουσι ς ἴταῃς || τό τοτε] της πίστεως ὈοΓΠΚΕίΖ ΠΕΠΥ νὰ]ρ 

3. λεχθέν] 2 (οΥ. 11] το. η. 
5. ὅταν γάρ κτλ.] ΤΠϊ5 ραββαρα 

ἴ5. οὗ στεδί ᾿τηρογίδηςε 85 1Ππϑίγαϊπσ 
ΟΒγυϑβοβίομι᾽ 5 οοποδβρίίοῃ οἵ {πε Ἐπ-ὀ (πεηςε πάντας) ; Βηϊσῃίτηδπ οἕ. εΖί. 
οδαγῖςί. ἌΝΏΙΕ Οτεέροῖν οὗ Νγβθβα 10}. 479. 
μαά ἰαυρηΐ ἃ αια!αΐῖνε πη Ὀε- 2ὁ6. φοινισκ. ῬεΥΠδΡ5 ἴπετα ἰ5 ἢ 
ἴνγεεη ἴῃς Επομασγίβεϊς εἰθπιεηΐῖβ ἀπά Ἂδ]]υβίοη ἴο [Π6 ουβίοτῃ οὗ δρρὶ γίησ 

πάντας ἐκείνῳ κτλ.] ΤῊϊς 
τ. Ρ]165 {Παΐ {[ΠῈὸ σὰρ νγὰβ (αβ ἰξ 5111] 
15) ἴῃ {Π6 δβί σίνεη ἴο {ῃς [αϊξν 

της Ῥοάγν οὗ οὔυν 1μογά, (Πγγ5. σῸ 65 
ξαγῖπεσ, δηα βρεακβ οὗ 4 οομπηρίείε 
ΙΔ θην θεΐννεεη {πε π. ὅε6 Ηδύπδοῖκ 
Τἤείοῦ») οὗΓἹ Φονηῖα νοὶ]. ἴἰν (Επρ]. 
Ττδηβδίϊοπ) Ρ. 297, τεσ. Νῦϑ5. 
Ογ. Οαέ. (εα. ϑταν"]ευ) Ρ. χὶ. ΤῊϊβ 
νίενν νγὰβ αἰζεγνναγήβ ρεγίεοϊε ἃ ὈΥ 
Τοῆπ οἵ Ἰ)απιαβουβ (Ηδυπαοκ οὗ. εΖΖ. 
ἵν Ρ. 3ο1), δηα τοπηαὶηβ {πε ἀοοίγ πα 
οὔτπε Εποματγῖβί ἴῃ [πε ατεεῖκ ΟΒΌγΟῃ 
ἴο {Πε ργεβεηΐ ἄαγ. Όρ. Το. Τ)απηδβο. 
εαδ ας ογίλ. ἵν τ3 οὐκ ἔστι τύπος 
ὁ ἄρτος καὶ ὁ οἶνος τοῦ σώματος καὶ 
αἵματος Χριστοῦ (μὴ γένοιτο) ἀλλ᾽ 
αὐτὸ τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου τεθεωμένον. 
866 αἷβο 7γέγοαι. Ῥ. ΧνΊ, 

[Π6 βησεΥ ἴο {πε πηοϊβίεπεά 11Ρ δεν 
τεοαινιησ [Π6 σὰρ, δπᾶ οὗ ἰοπομίησ 
1Πε Ὀγεβαβί, ευεβ, ΔΠη4 βδῦϑ. 

9. πᾶσαν σαρκ. διάν.)] (ρ. 1..- 
ἴαγρυ οἱ 5. 7απιὲ5 (Βυϊρῃίπηαπ, ἢ. 
41ὴ ἀπά Τλϊυγρυ οὗ δι Ομγγυϑοβίοπι 
(τα. Ρ. 377): 

1ο. γυμνῇ] “παξεα᾽ : 1.6. ἔτεα το τ 
1Π6 ᾿ἱπίθριπηθπίβ οὗ ἴΠ6 Ὀθοάγ. 

ι6. διὰ τῶν ὀφθ. τότε] ϑοπηδ Μ85 
(5εε οὐἱεῖσαὶ ποίθ) σα θϑεϊταΐς τῆς πί- 
στεως ἴοΥ τότε : Ὀὰΐ (ἢγγϑ. (α5 Ηατ- 
ΠΔΟΚ Πα5 5414) ἀσυβθβ νυν ΟὙΕΡΌΥΥ 
οὗ Νββα ἴῃ {Π6 αβϑυπιρίίοη οὗ δὴ 
Θβϑεπίῖα Πν σογροῦθαὶ εἶδος οὗ ἴΠ6 
Ῥαγχιοἱραίϊίοη ἴῃ [Π6 βαογϑα βἰθιηθηΐβ. 



111. 1] ὨὋΕ 54 (ΠΕ ΚΡΟΤΖ7Ο 53 
- Μ , Ἄ “- 53 8 - ῃ 

ταῦτα ἄξια καταφαίνεται, ἢ τοιαῦτα εἶναι, ὡς δυνηθῆναί 
178. Βούλει καὶ ἐξ 

«ε , ,ὔ -“ “5 ’ὔ 2 “ Ἁ ς 

ἑτέρου θαύματος τῆς ἁγιαστείας ταύτης ἰδεῖν τὴν ὑπερβο- 

-“ 5» -“ 

τινα καὶ ἐπαρθῆναι κατ᾽ αὐτῶν; 

, ,ὔ - -“ 

λήν; ὑπόγραψόν μοι τὸν ᾿Ηλίαν τοῖς ὀφθαλμοῖς, καὶ τὸν 
-“ ,ὔ -“ 

ἄπειρον ὄχλον περιεστῶτα, καὶ τὴν θυσίαν ἐπὶ τῶν λίθων 
᾿ λὴ Ἁ 

κειμένην, καὶ πάντας μὲν ἐν ἡσυχίᾳ τοὺς λοιποὺς καὶ 
- “- “ , ΓΝ , ’ 5. 

πολλῇ τῇ συγῇ, μόνον δὲ τὸν προφήτην εὐχόμενον" εἶτα 
Ἑ “ Ἁ Ψ Ε -“ ᾽ “- φι ΐΝ ἐν. “-“ « 

ἐξαίφνης τὴν φλόγα ἐκ τῶν οὐρανῶν ἐπὶ τὸ ἱερεῖον ῥιπτου- 
ἐς μένην. 

179. Μετάβηθι τοίνυν ἐκεῖθεν ἐπὶ τὰ νῦν τελούμενα, καὶ 
θαυμαστὰ ταῦτα καὶ πάσης ἐκπλήξεως γέμοντα. 

Ν - Μ 

οὐ θαυμαστὰ ὄψει μόνον, ἀλλὰ καὶ πᾶσαν ἔκπληξιν ὑπερ- 
᾿ς ΄ ἣν ς Θ Ἁ ] - , ᾿ Ν 

βαίνοντα. ἕστηκε γὰρ ὁ ἱερεὺς, οὐ πῦρ καταφέρων, ἀλλὰ 
τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον: καὶ τὴν ἱκετηρίαν ἐπὶ πολὺ ποιεῖται, 

Ε] “ »Ὶ ΝΜ ς “-“ ' Ν 

οὐχ ἵνα τις λαμπὰς ἄνωθεν ἁφθεῖσα καταναλώσῃ τὰ προ- 
’ὔ 2 ᾿ 4 ΄ » - ω ΄ νι ’ 

κείμενα, ἀλλ᾽ ἵνα ἡ χάρις ἐπιπεσοῦσα τῇ θυσίᾳ δι᾽ ἐκείνης 
τὰς ἁπάντων ἀνάψη ψυχᾶς, καὶ ἀργυρίου λαμπροτέρας 
᾽ ΄, , ΥᾺ ΓῚ  “ 

ἀποδείξῃ πεπυρωμένουι. τδο. Ταύτης οὖν τῆς φρικω- 
΄-“ ,ὔ " , Ξ ᾿ 

δεστάτης τελετῆς τίς μὴ σφόδρα μαινόμενος μηδὲ ἐξεστη- 

κὼς ὑπερφρονῆσαι δυνήσεται; ἢ ἀγνοεῖς, ὅτι οὐκ ἄν ποτε 
»“" “ -“» , 

ἀνθρωπίνη ψυχὴ τὸ πῦρ ἐκεῖνο τῆς θυσίας ἐβάστασεν, 
7 Ἁ κ “ 

ἀλλ᾽ ἄρδην ἂν ἅπαντες ἠφανίσθησαν, εἰ μὴ πολλὴ τῆς τοῦ 
“ , Φ ς , 

θεοῦ χάριτος ἦν ἡ βοήθεια; Ν. 
" ΝΜ ΄ 

σειεν ὅσον ἐστὶν ἄνθρωπον ὄντα καὶ ἔτι σαρκὶ καὶ αἵματι 

1δὃ1. Εἰ γάρ τις ἐννοή- 

3 αγιστειας ἃ αγιοτητος α ᾿Ϊ 14 αφεθεισα γ2 εξαφθεισα ἴ ᾿ τ8 μεμηνως α ἢ 

20 εβασταξεν οἴ 

21. ἄρδην] “αἰίοτ!γ ̓  (ἔτ. αἴρω). 
ν. 7016 Ξοτυόν οὕ αὐτοίιεζϊογι ρ σδ) 

ο ἐλε 2γίεσέ φιείς ἀΐηε γαῦ' αὐοῦς αἱῤ 
ἐαγέλίν τουεγεῖρηιςσ, μα») αὖουε ἐλε 
αγισεῖς ἐλεηισείνες. 7 1ὲ 2γίεδέ ἐς αἶδο 

3. ἁγιαστείας] “ ταεγεα οὔῆεε." 
4. τὸν ᾿Ηλίαν] ι Κίηρϑβ χν]]!. 
12. ἕστηκε γὰρ...τὸ ἅγ.] Εοτ (Πς 

ἰηνοσαίΐοη οὗ [6 ΗοΙγΥ ϑριίτιι ἴῃ 
{πε ςεἰεταίϊοπ οἵ ἴῃς Εποματγίβί, 566 
Βεϊρμίμηδη οὐ. εἴϊ. 480 ἢ. 23. 

13. τὴν ἱκετ. ἐπὶ π. π.} “οὔ: 
2γαγεῦ 707 α ἐογιρ σῥαεε.᾽ “Ἱκετηρίαν 
Ξεἱκεσίαν. Ἐρτ ἐπὶ πολύ ςρ. [π5ϊ1Π 
Ματγίγυ ἱ ὅς, “ίααελε το. 

14. ἄνωθεν ἁφθεῖσα] 
ρον" αὐουε.᾿ 

18. ἐξεστηκώς] “ 1γ5α716᾽ : ΠΡ. φρε- 
νῶν ἔκστασιν ᾿ἰϊ 1. 

“Ζιηα εα 

ἐρέϊἐἰεα το σγεαίεγ γεσῤέεί ἔλαϑε ογιεὶς 
2αγεγιές, ὀδεαμδε ἐξ ἰς ἑλγοσὰ ἀϊηὲ 
ἐλαΐ »ι6η γεαίίχε ἐλαΐ ἐΐεν αγὲ ἐλὲ 
σογι5 οΓ Οοά. 

Οὐ ἴμε 5Ξυρ)]εοΐ οἵ οσοηΐεββίοη 
δηα ὐϑοϊ απ, 566 ποΐθϑ Οἡ ἴὶ 2: 
Α͵5ο Βαι8Ὁ] ΑἸ μας αἱ λίσίοίγε οἰ οἱ 
ἑλόοίορίε ῥοσίυε (Ῥατὶβ 1902). 
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δ4 ΟΥ̓Κ ΎΥΒΟΒΤΟΜΟδ [ΠΠ0ν 

πεπλεγμένον τῆς μακαρίας καὶ ἀκηράτου φύσεως ἐκείνης 
ἐγγὺς δυνηθῆναι γενέσθαι, τότε ὄψεται καλῶς, ὅσης τοὺς 
ἱερεῖς τιμῆς ἡ τοῦ πνεύματος ἠξίωσεν χάρις. διὰ γὰρ 
5 "2 εν “ “- οἷ “ ͵ ὑδὲ » 

ἐκείνων καὶ ταῦτα τελεῖται, καὶ ἕτερα τούτων οὐδὲν ἀπο- 
᾿ ᾽ Ν » 

5 δέοντα, καὶ εἰς ἀξιώματος καὶ εἰς σωτηρίας τῆς ἡμετέρας 

λόγον. 
ς , οΥ̓ “ 3 »“ ἈΝ 5 ΄ 

182. Οἱ γὰρ τὴν γῆν οἰκοῦντες καὶ ἐν ταύτῃ 
΄ Υ Ἁ Ν Σ) ᾽ “ “ ες ΄ 

ποιούμενοι τὴν διατριβὴν τὰ ἐν οὐρανοῖς διοικεῖν ἔπετρα- 
Δ .3 “ » « " » , " Ε} 

πησαν, καὶ ἐξουσίαν ἔλαβον, ἣν οὔτε ἀγγέλοις οὔτε ἄἀρχαγ- 

γέλοις ἔδωκεν ὁ θεός. οὐ γὰρ πρὸς ἐκείνους εἴρηται" 
δ “ “ 7 “ Ἁ »“Ἥ ἸτοΟσα ἂν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένα καὶ ἐν τῷ 

- , “ 

οὐρανῷ" καὶ ὅσα ἂν λύσητε, ἔσται λελυμένα. τ83. [ἔχουσι 
“-“ “- “- Ἁ “" -“ 

μὲν γὰρ καὶ οἱ κρατοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς τὴν τοῦ δεσμεῖν 
᾿ ἄ -ἰ ἣ᾽ ΄ὔ , Ἀ Φ. δὲ ς ὃ ᾿ δι. ὑἶσα, ἐξουσίαν, ἀλλὰ σωμάτων μόνον: οὗτος δὲ ὁ δεσμὸς αὐτῆς 
Ἵ “- “ Ψ Ἁ Ε] ν᾿ τα 

ἅπτεται τῆς ψυχῆς, καὶ διαβαίνει τοὺς οὐρανοὺς, καὶ ἅπερ 
- “ ε Ν , κ 

15 ἂν ἐργάσωνται κάτω οἱ ἱερεῖς, ταῦτα ὁ θεὸς ἄνω κυροῖ, 
καὶ τὴν τῶν δούλων γνώμην ὁ δεσπότης βεβαιοῖ. 184. Καὶ 

“ Ἀ » 3. ἃ [ο 5 "-" Ἄ, Ε} 4 Μ 5 , 

τί γὰρ ἀλλ᾽ ἢ πᾶσαν αὐτοῖς τὴν οὐράνιον ἔδωκεν ἐξουσίαν; 
Ω . "7 5.4. ὅ:ι Ν ς 7, 3. τ» ἣ- Φ, 
Ὧν γὰρ ἄν, φησιν, ἀφῆτε τας ἁμαρτίας, ἀφέωνται" καὶ ὧν 

ἂν κρατῆτε, κεκράτηνται. 
᾽; - Ν ,. Μ ς Ν - ΠΩ 

20 μείζων; πασᾶν Τὴν κρισιν ἔδωκεν ο ΠΑΤΉΡ τῷ νυιῳ " 

, ΕΝ 4 5 ΄ 

τις ἂν γένοντο τΤαῦυτῆς ἐξουσία 

ὁρῶ 
-“ Ἅ , « Ν “ Θ.: ὧν 

δὲ πᾶσαν αὐτὴν τούτους ἐγχειρισθέντας ὑπὸ τοῦ υἱοῦ" 

Ι περιπεπλεγμενον ὈΖ ΠΘΗΥ να]ὶσ [| 11 λυσητε]-" ἐπι τῆς γης 2 ναὶ ᾿᾿ λελυ- 

μενα] -Ἐεν τω ουρανω ναυὶσ ᾿ΪἩ 13 μονων ἔ |Ϊ τ9 Κρατησητε ἔγΖ || τε αν γενοιτο 

ταυτὴς της εξουσιας μειζον ᾧ ᾿[ 21 αὑτὴν τουτοις εγχειρισθεισαν ΔΌΐγ2 ΠεηΓ 

του Χριστου Υ 

4- ἕτερα τούτων κτλ.} “οἵδε 
ἐλίγιρε μποΐ ἠέ ἐλαρε ἐλέδε᾽ : ΟΡ. 
ἡομεε τῆν ΥΣ 

. λόγον] “τοΐΐά γέραγα 10 
ἀἰφηὰν τῶν, έο οπ7 (εῤίγείιεα ) τυεὶ- 
2αγε᾽ : ορ. 1 6 εἰς καταφρονήσεως 
λόγον. 

9. οὐ γὰρ πρὸς ἐκ. εἴρ.] ἃ τοτηϊ- 
πίβοθηςε οὗ Ηερθ. 1 5 544 

1ο. ὅσα ἂν δήσητε] Μαῖίί. χνϊ τ8 
(ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται 
δεδεμένα ἐν οὐρανῷ" καὶ ὅσα ἐὰν 
λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένα 
ἐν οὐρανῷ ΝΝΗ.). Οἱ {Π15 Ραββασα 

οἵ 851 Μαίίῃενν, απ οὔ [πῃ χχ 23, 
γΠΙ ἢ ΟΠγγ5. πεχί αποΐεβ, 5ε6 Κεροσί 
οὗ ἃ (οπίεγεπος πεὶὰ αἵ ΕἸ]Π δα 
Ῥαϊασα ἴῃ ες. ιθοἍε (1 Οῃρτηδη5, 

1902) ΡΡ. 3-20. 
18. ὧν γὰρ ἄν] 7]ὰ χχ 23 (ἄν 

τινων ἀφῆτε τ. ἁμαρτ., ἀφέωνται 
αὐτοῖς" ἄν τινων κρ., κεκράτηνται 
ΜΗ... 

20. πᾶσαν τὴν κρ.] Τῃ ν 22 (τὴν 
κρ. πᾶσαν ΝΗ.). 

21. ἐγχειρισθέντας] (ρ., ἴογ {Π8 
σοῃβίγαποίϊοη, ἐπιμέλειαν πιστευθῆναι 
11 2 (ποίε). 



111. νυ] ὨὈΕ 54 ΟΕΚΡΟΤΖ7Ο 9 
[4 Ν ᾽ » Ἂς » θέ Ἀ Ἀ μὴ θ ὥσπερ γὰρ εἰς οὐρανοὺς ἤδη μετατεθέντες, καὶ τὴν ἀνθρω- 

’ὔ ς ΄ ΄ Ν - Ξε , ) ᾿ς 
πείαν ὑπερβάντες φύσιν καὶ τῶν ἡμετέρων ἀπαλλαγέντες 

“-“ “ ᾽ ,ὔ » Ἁ » , 53 παθῶν, οὕτως εἰς τοσαύτην ἤχθησαν τὴν ἀρχήν. τ8ὃ5. Εἶτα 
ΕΝ - 7 “-» ἂν μὲν βασιλεύς τινι τῶν ὑπ᾽ αὐτὸν ὄντων ταύτης μεταδῷ 

“Ὁ Ὁ “ 5 7 ᾿ς 7 ἃ ΕΝ 2 , τῆς τιμῆς ὥστε ἐμβάλλειν εἰς δεσμωτήριον οὺς ἂν ἐθέλῃ, 
καὶ ἀφιέναι πάλιν, ζηλωτὸς καὶ περίβλεπτος παρὰ πᾶσιν 

[᾿ “ 

οὗτος" ὁ δὲ παρὰ θεοῦ τοσούτῳ μείζονα ἐξουσίαν λαβὼν 

ὅσῳ γῆς τιμιώτερος οὐρανὸς καὶ σωμάτων ψυχαὶ, οὕτω 
“ Μ ᾿ , ἈΝ . Ἂ ΩΝ 

μικράν τισιν ἔδοξεν εἰληφέναι τιμὴν, ὡς δυνηθῆναι κἂν 

ἐννοῆσαι, ὅτι τῶν ταῦτα πιστευθέντων τις καὶ ὑπερφρο- 
“-“ “-“ Ν 

νήσει τῆς δωρεᾶς. μανία γὰρ 
“-“ “Ὁ “ φ 

περιφανὴς, ὑπερορᾶν τῆς τοσαύτης ἀρχῆς, ἧς ἄνευ οὔτε 

186. ἼΑΛπαγε τῆς μανίας. 

σωτηρίας οὔτε τῶν ἐπηγγελμένων ἡμῖν ἔστι τυχεῖν ἀγαθῶν. 
; - Ἁ 

187. Εἰ γὰρ οὐ δύναταί τις εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν 
“ [ον Δ 2 “Ὁ 

τῶν οὐρανῶν, ἐὰν μὴ δι’ ὕδατος καὶ πνεύματος ἀναγεννηθῇ, 
, ζο , Ν “ 

καὶ ὁ μὴ τρώγων τὴν σάρκα τοῦ κυρίου, καὶ τὸ αἷμα αὐτοῦ 
,ὔ ᾿" 7 -“ Ε] ,ὔ “- , ἣι “ 3 

πίνων, ἐκβέβληται τῆς αἰωνίου ζωῆς, πάντα δὲ ταῦτα δι 
φιν α Ἀ τ Ν ῇ Χ Ν “- ἕν. » , ᾿ 
ἑτέρου μὲν οὐδενὸς, μόνον δὲ διὰ τῶν ἁγίων ἐκείνων ἐπι- 

- “ “ “ “-“ , Ἄ) 

τελεῖται χειρῶν, τῶν τοῦ ἱερέως λέγω" πῶς ἄν τις τούτων 
- ᾿ “- , “» “- 

ἐκτὸς ἢ τὸ τῆς γεέννης ἐκφυγεῖν δυνήσεται πῦρ, ἢ τῶν 

ἀποκειμένων στεφάνων τυχεῖν; 188. Οὗτοι γάρ εἰσιν, 
ς Ν - 

οὗτοι οἱ τὰς πνευματικὰς πιστευθέντες ὠδῖνας, καὶ τὸν διὰ 
κ ΄, ) , , Χ 

τοῦ βαπτίσματος ἐπιτραπέντες τόκον" διὰ τούτων ἐνδυό- 
Ν Ν ,ὔ -“ “-“ “ »-“ 

μεθα τὸν Χριστὸν καὶ συναπτόμεθα τῷ υἱῷ τοῦ θεοῦ, 

3 ταυτὴν νὰὶσ 13 σωτηριας) - ἡμῖν Υ νυἱϊρ [ΠΟ 21 εἰσιν] μιν Υ 

24. συνθαπτομεθα οἴγ2 ίταῃο ΟἸἷν νὰ]σ ἰ τω αγίω τοῦ θεου ναω ὈΥ ΠΘΗΥ 

9. ὡς δυνηθ. κἂν ἐνν.} “ἐλαέ ἐλεγ 20. τὸ τῆς γεέννης ἐκφ. δ. ἃ 
ἐα71 εὐε71 σεῤῥοτε.᾽ Κἂν τε καί, [ἴῃ ἄν 5 θῃαυ 5: 566 11 ὁ τὰς ἀπάντων 
μανίηρ Ἰοβί 115. οὐἹρῖπα] ἔοτοα. κτλ. (ποίε). 

11. ἄπαγε τῆς μανίας] ΟΡ. ἄπαγε 
τῆς τόλμης 5. 

15. δι᾽ ὕδατος καὶ πν.} [π 1 5 
(γεννηθῃ ΝΉ.). 

17. πίνων] 50. μή, ἰτοπὶ μὴ τρώ- 
γων : ΤΠ νἱ 53. 

19. τούτων ἐκτός] “ τυϊλοιεί ἐλεῖγ 
λεϊῤ. 

21. ἀποκειμ. στ.] (ρ. 2 Τίπι. ἱν 
8 λοιπὸν ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιο- 
σύνης στέφανος. 

22. ὠδῖνας... τόκον] (ρ. 6Ἃδ!. ἱν 
19 τεκνία μου, οὖς πάλιν ὠδίνω. 

23. ἐνδυόμ. τὸν Χρ.] Τρ. Κοιι. 
Στ τὰ. ΟΟΝΙ͂Σ 1Π27.. 
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56 ΟΕΥ̓ΚΥΒΟΘΤΟΜ 5 [Π|.ν 

»-“ »“ “] 

μέλη γινόμεθα τῆς μακαρίας ἐκείνης κεφαλῆς. 189. “Ὥστε 
ΕΓ 8 ᾽ ᾽ , , 20 λ 7 ΄ 
ἡμῖν οὐκ ἀρχόντων μόνον οὐδὲ βασιλέων φοβερώτεροι, 

΄ὔ 

ἀλλὰ καὶ πατέρων τιμιώτεροι δικαίως ἂν εἶεν. οἱ μὲν γὰρ 
᾽ δἰ ον ΟΥΆΝ τ᾿ ΄ ὌΝ ΤΟ Αννα τ, ἤχΑ τοι 
ἐξ αἱμάτων καὶ ἐκ θελήματος σαρκὸς ἐγέννησαν" οἱ δὲ τῆς 

“ “Ὁ »" -“ ,ὔ 

5 ἐκ τοῦ θεοῦ γεννήσεως ἡμῖν εἰσιν αἴτιοι, τῆς μακαρίας 
Ἂ -“ εἰ -“ »“ 

παλιγγενεσίας ἐκείνης, τῆς ἐλευθερίας τῆς ἀληθοῦς, καὶ 
“- " 

τῆς κατὰ χάριν υἱοθεσίας. ΝΜ]. τοο. Λέπραν σώματος 
ἀπαλλάττειν, μᾶλλον δὲ ἀπαλλάττειν μὲν οὐδαμῶς, τοὺς 

Ν 53 “ ΄ Ψ᾿ ΕΣ Ξ Ὃ “ 

δὲ ἀπαλλαγέντας δοκιμάζειν μόνον, εἶχον ἐξουσίαν οἱ τῶν 

το Ιουδαίων ἱερεῖς" καὶ οἶσθα πῶς περιμάχητον ἦν τὸ τῶν 
. , Γ΄ - ᾿ 5 7 ,ὔ 5 - ν 

ἱερέων τότε. οὗτοι δὲ οὐ λέπραν σώματος, ἀλλ᾽ ἀκαθαρ- 
σίαν ψυχῆς, οὐκ ἀπαλλαγεῖσαν δοκιμάζειν, ἀλλ᾽ ἀπαλ- 

λάττειν παντελῶς ἔλαβον ἐξουσίαν. τοι. Ὥστε οἱ τούτων 
ς “ Ἁ ἣν “ Ν Δ θὰ - Ἃ Ψ , 

ὑπερορῶντες πολὺ καὶ τῶν περὶ Δαθὰν εἶεν ἂν ἐναγέστεροι 

τ καὶ μείζονος ἄξιοι τιμωρίας. οἱ μὲν γὰρ, εἰ καὶ μὴ προση- 
- Ὁ“ - ᾿Ξ « 

κούσης αὐτοῖς ἀντεποιοῦντο τῆς ἀρχῆς, ἀλλ᾽ ὅμως θαυμασ- 
- ψ' -“" “Ὁ 

τήν τινα περὶ αὐτῆς εἶχον δόξαν, καὶ τοῦτο τῷ μετὰ 

πολλῆς ἐφίεσθαι σπουδῆς ἔδειξαν: οὗτοι δὲ ὅτε ἐπὶ τὸ 
“- , Ν ,ὔ »"- Ἂ, ,ὔ Ἀ 

κρεῖττον διεκοσμήθη, καὶ τοσαύτην ἔλαβεν ἐπίδοσιν τὸ 
“Ὁ 3, ᾿] ἃ Ν 5 ᾽ὔ »“" Ἄν ΄ 

20 πρᾶγμα, τότε ἐξ ἐναντίας μὲν ἐκείνοις, πολλῷ δὲ ἐκείνων 

μείζονα τετολμήκασιν. 1902. Οὐδὲ γὰρ ἴσον εἰς καταφρο- 
᾽7ὔ “-“ -“ 

νήσεως λόγον ἐφίεσθαι μὴ προσηκούσης τιμῆς καὶ ὑπερορᾶν" 

ἀλλὰ τοσούτῳ μεῖζον ἐκείνου τοῦτο, ὅσῳ τοῦ διαπτύειν καὶ 

2 δικαιίοι αν εἰεν λογιζεσθαι Ζ || 6 της ελευθερας ΔῸ [Ϊ 7 υἱοθεσιας]7- παρε- 

χομενὴς Υ ᾿Ϊ 8 τους απαλλαττομενοὺυς ὈΥΖ ΠΘῊΓ [14 πολλω νὶρ [[ Οἵ ἂν Ζ 

να]ρ || 17 οἵὴ και τουτο---εδειξαν 2 [[. 22 ὑπεροραν] -ἰ- τοσουτων ἀγαθων ναὶσ 

23 εκεινο τουτου Υ νυϊσ 

Ι. κεφαλῆς] [Π6 ᾿εδᾶ 5 υϑεᾶ 19. τοσαύτην ἔλ. ἐπ. " »ιααΐδ σελ 
ἔου (ῃ6 ψνῇο]β ρείβοῃ : ΟΡ. νἱ 12 ὦ 270ργεθΣ ̓ : 1.6, νγὰ5. 580 βηπαπορᾶ ἴῃ 
φίλη κεφαλή (ποίε). Ῥοννεῦ δηὰ αἰἱρηϊίγ. 

4. ἐξ αἱμάτων] 7 1 13. 21. εἰς καταφρ. λόγον] ΟΡ. εἰς 
ΨΙ. 722 2γίεε ἐς αὐὲδ ἐο για), ἀξιώματος λόγον 111 5 (ηοϊε). 

7αν ογεαίε)', σεγϑῖεος ἕο ἀξ Λοεῖξ ἐλαγι 23. ὅσῳ κτλ} ΤΠ οἶδιιβα 
αγι»γ γαΐλδ7, εα7ὲ γ6716167 ἐο ἀϊ5 5071. νοι] ΠΟΥΡΊΔΙΥ Πᾶνα τὰη ὅσῳ τοῦ 

7. λέπραν] [,εν. χὶϊ. Ορ. 76ε-ὀ διαπτύειν μεῖζον τὸ θαυμάζειν : Ὀαϊΐ 
ΓΟ Θ᾽ 5 σΟΙ ΠῚ. ἸΡΟῚ Μαίί. χνὶ 10. ΟΡ. τοσοῦτον πλείων (ἡ ζημία) ὅσον 

14. Δαθάν] ΝΠ. χΧΥ]. οὐὐτῆς κτήσεως ἑκατέρας τὸ μέσον 



ΠΙ. νι 2Ὲ 5ΑΘΕΚΦΟΤΙΟ ΒΗ 

"η Ν 

θαυμάξειν τὸ μέσον ἐστί. το3. Τίς οὖν οὕτως ἀθλία 
Ἀ “-“ “- Ψ 

ψυχὴ, ὡς τοσούτων ὑπεριδεῖν ἀγαθῶν; οὐκ ἄν ποτε φαίην 
νΨ ἣ, Ἁ » 

ἐγὼ, πλὴν εἴ τις οἶστρον ὑπομείνειε δαιμονικόν. 1904. ᾿Αλλὰ 
οἷ 2 ΄ ΄, .“ 5." » Ν ᾽ - ,΄ 

γὰρ ἐπάνειμι πάλιν, ὅθεν ἐξέβην. οὐ γὰρ ἐν τῷ κολάζειν 
[ Ν “-“ “- “-“ « “-“ 

μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ ποιεῖν εὖ, μείζονα τοῖς ἱερεῦσιν 
»Μ ͵7ὔ - “- ς 7 “-“ 

ἔδωκε δύναμιν τῶν φυσικῶν γονέων ὁ θεός" καὶ τοσοῦτον 
» ὔ ἣν ’ὔ “ -“ “ »Ν -» 

ἀμφοτέρων τὸ διάφορον, ὅσον τῆς παρούσης καὶ τῆς μελ- 
᾽ὔ -“ 

λούσης ζωῆς. τ95. Οἱ μὲν γὰρ εἰς ταύτην, οἱ δὲ εἰς 
ὔ “-“ -“ Ν “-“ 

ἐκείνην γεννῶσι" κἀκεῖνοι μὲν οὐδὲ τὸν σωματικὸν αὐτοῖς 
͵7 ' “, 

δύναιντ᾽ ἂν ἀμύνασθαι θάνατον, οὔτε νόσον ἐπενεχθεῖσαν 
» Ψ ἘΞ Φ Ἂ, Ν ’ὔ ἅν Ρ] ,ὔ 

ἀποκρούσασθαι" οὗτοι δὲ καὶ κάμνουσαν καὶ ἀπόλλυσθαι 
,ὔὕ ᾿Ὶ Ἀ ΄ »Μ »-» Ἀ 

μέλλουσαν τὴν ψυχὴν πολλάκις ἔσωσαν, τοῖς μὲν πραο- 
4 , Ν 

τέραν τὴν κόλασιν ἐργασάμενοι, τοὺς δὲ οὐδὲ παρὰ τὴν 
Ε] ἥ ͵ὔ -“ “- , 

ἀρχὴν ἀφέντες ἐμπεσεῖν, οὐ τῷ διδάσκειν μόνον καὶ νουθε- 
-“ Ν “ -“ “-“ Ν [ 

τεῖν, ἀλλὰ καὶ τῷ δι’ εὐχῶν βοηθεῖν. τοῦ. Οὐ γὰρ ὅταν 
-“ ϑ “ ,ὔ -“ 

ἡμᾶς ἀναγεννῶσι μόνον ἀλλὰ καὶ τὰ μετὰ ταῦτα συγχω- 
-“ », -“ 

ρεῖν ἔχουσιν ἐξουσίαν ἁμαρτήματα. ᾿Ασθενεῖ γάρ τίς, 
-" οὐ ’ὔ -“ 

φησιν, ἐν ὑμῖν; προσκαλεσάσθω τοὺς πρεσβυτέρους τῆς 
3 ᾿ ν ' δ' Ν τ -“ » ὔ 

ἐκκλησίας, καὶ προσευξάσθωσαν ὑπὲρ αὐτοῦ, ἀλείψαντες 
Ψ Ἀ , ΟῚ “- ΕῚ , “-“ , Ν 6 ᾽ εὖ “ 

αὐτὸν ἐλαίῳ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου" καὶ ἡ εὐχὴ τῆς 
, -" « Ἂ 

πίστεως σώσει τὸν κάμνοντα, καὶ ἐγερεῖ αὐτὸν ὁ κύριος" 
Ἄ ε , φ Ν εἰ 7 Ψ᾽ -“ »Μ 

κἂν ἁμαρτίας ἢ πεποιηκὼς, ἀφεθήσονται αὐτῷ. το7. "Ἐ;π- 
3 ᾿ -“ -“ « Ψ,. 

εἰτα οἱ μὲν φυσικοὶ γονεῖς, εἴ τισι τῶν ὑπερεχόντων 
7 -“ 

καὶ μεγάλα δυναμένων προσκρούσαιεν οἱ παῖδες, οὐδὲν 

1 αθλιας ψυχης Ὁ αθλιος αν εἰηὴ ΠΘῊΥ [Ϊ 2 οὐκ αν ποτε] - οὐδενα 2 ναΐϊρ [᾿ 

3 πλὴν εἰ μὴ τις Ὁ νὰ]ρ || 8 ζωης] το μεσον γΖ [[Ϊ 10 ἀμυναι γΥ νυὶρ [] ουὅ 

νόσον Υ2 νυὶρ [ἰ 14. ἀρχην] - πολλακις 2 [Ϊ 19 ἐπ᾽ αὑτὸν νιυῇὶσ [[ 20 οπὶ εν-- 

κυριου 2 νεῖ. 1πί. {ΠΟΡᾷϑῳ4΄“ἀΦἀ᾿ι  ΟἿὴ και---κυριος ΟΥ̓Ζ [ἷ 22 αφεθησεται ὈΥῪ Προηγ [} 

23 φυσικοι) φυσει ἔ ᾿ 24. μεγαλα] - ὧδε 2 νὰ]ρ 

ν 5 (μοΐβ). ΕῸΥ τὸ μέσον α“Ρ. ΟἩ [ἰΪ 2 17. ἀσθενεῖ] [Δ Π165 ν 14. 
(ὅση πρός κτλ.). 19. ὑπὲρ αὐτοῦ] δ: 7απι65 (1...) 

3. οἷστρον] "7 )6712}." μας ἐπ᾽ αὐτόν (ΝΗ... 
4. ὅθεν ἐξέβην] (ἴο ἴΠ6 ροϊηϊ) 26. ἀλείψ,. αὐ. ἐλ.1] Τρ. ΜΚ νὶ 13. 

“τυλέιεε 7 αϊργεδσεα.᾽ 22. ἀφεθήσοντα)Ἠ ΝΗ. τεαᾶ 
13. οὐδὲ παρὰ τ. ἀρχήν] 1.6. οὐδξ ἀφεθήσεται (Τ᾿ ατὴ65 1.«.). 

τὴν ἀρχήν, “71οΐ αὐ αἰϊ.᾽ 24. προσκρ.] “" οὔάενιαϊ." 

5 
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5 ὃ ΟΕ ΝΥ ΞΟΞΤΟΜ 5 [Π1.-ν! 

2 Ἁ », :} -“ « Ἁ φ “-“ » Ψ' ᾽ Ν αὐτοὺς ἔχουσιν ὠφελεῖν: οἱ δὲ ἱερεῖς οὐκ ἄρχοντας, οὐδὲ 
-" τὰ Ν “ 

βασιλεῖς, ἀλλ᾽ αὐτὸν αὐτοῖς πολλάκις ὀργισθέντα κατήλ- 
, 5 -“ Ἀ »“ 

λαξαν τὸν θεόν. τοῦ. Ετ᾽ οὖν ἡμᾶς μετὰ ταῦτα τολμήσει 
᾽ὔ Ν Ν Ν “- , ΄ὔ 

τις ἀπονοίας κρίνειν; ἐγὼ μὲν γὰρ ἐκ τῶν εἰρημένων τοσαύ- 
3 Ν [ο ; -" ν 

την εὐλάβειαν οἶμαι τὰς τῶν ἀκουόντων κατασχεῖν ψυχὰς, 
“ Ἷ Ἁ ὕ,. ᾽ Ν Ἀ 5. ΦΡΈΣ “-“ , 

ὡς μηκέτι τοὺς φεύγοντας, ἀλλὰ τοὺς ἀφ᾽ ἑαυτῶν προσιόν- 
Ν ΄ “- 

τας καὶ σπουδάζοντας ταύτην ἑαυτοῖς κτήσασθαι τὴν τιμὴν, 
λ ’ ,ὔ 

ἀπονοίας καὶ τόλμης κρίνειν. 
΄ ΓῚ “- ΄, 

199. Εἰ γὰρ οἱ τὰς τῶν πόλεων ἀρχὰς πιστευθέντες, 
[ ΄ οἰ -“ 

ὅταν μὴ συνετοὶ καὶ λίαν ὀξεῖς τυγχάνωσιν ὄντες, καὶ 
Ἁ ς κ 

τὰς πόλεις ἀνέτρεψαν καὶ ἑαυτοὺς προσαπώλεσαν, ὁ τοῦ 
Χριστοῦ τὴν νύμφην κατακοσμεῖν λαχὼν πόσης σοι δοκεῖ 

“ “- - “- ͵ 

δεῖσθαι δυνάμεως, καὶ τῆς παρ᾽ αὐτοῦ καὶ τῆς ἄνωθεν, πρὸς 
ΜΙ. 2οο. Οὐδεὶς μᾶλλον Παύλου 

Ν Ν ΕΣ , » Ἀ ν᾿, 5 [4 Ἀ 

τὸν Χριστὸν ἠγάπησεν, οὐδεὶς μείζονα ἐκείνου σπουδὴν 

τὸ μὴ διαμαρτεῖν; 

ἐπεδείξατο, οὐδεὶς πλείονος ἠξιώθη χάριτος" ἀλλ᾽ ὅμως 
μετὰ τοσαῦτα δέδοικεν ἔτι καὶ τρέμει περὶ ταύτης τῆς 
ἀρχῆς καὶ τῶν ἀρχομένων ὑπ᾽ αὐτοῦ. Φοβοῦμαι γάρ, 

7 - δ 3 Ε Ἅ,: Ψ -“ 

φησιν, μή πως, ὡς ὁ ὄφις Εὖαν ἐξηπάτησεν, οὕτω φθαρῇ 

τὰ νοήματα ὑμῶν ἀπὸ τῆς ἁπλότητος τῆς εἰς τὸν Χριστόν. 
Ν ΄ ΕῚ ’ ὦ» ΄ -“ 5 7 Ἁ 

καὶ πάλιν, ᾿Εν φόβῳ καὶ ἐν τρόμῳ πολλῷ ἐγενόμην πρὸς 

Ι ἰσχυουσιν 2 ὮΘΗΓ |] 7 κεκτησθαι Ὁ ἨΘΩΥ ᾿ἰ τὴν ἀρχὴν « [! 8 κρινειν} 

γράφεσθαι 2 ἸἰΪ 9 εμπιστευθεντες ἴγ ᾿ 11 αἀπωλεσαν καὶ εαὐτοὺυς προσανε- 

τρεψαν α ᾿ 14 μαλλον]-Ἐ πλείω ἔ |[ὀ17 τοσαυτα]- πλεονεκτήματα ναὶσ ἢ 

19 εξηπατησεν]- εν τὴ πανουργια αὐτου γΥ2 νυ]σ 

6. ἀφ᾽ ἑαυτῶν] “ οΥ̓́ ἐλεῖγ στυ7 ἐλαέ οὗ ἐδὲ ρεγιεγαΐ 97 ἐλε τιαυϊσαΐογ. 
αεεογα." 17. μετὰ τοσαῦτα] (' αἴζεγ᾽ 1.6.) 

8. κρίνειν] ὙΤΠΕ 5}]εοί οἱ 1Πϊ5 
νΕΙΡ ἰς τοὺς ἀκούοντας, ἴο Ὀς 510- 
ΡΙΠεα ΠῸπι τὰς τῶν ἀκ. ψυχάς. ὙΠε 
ΟὈ]εοΐ οὗ κρίνειν 15 τοὺς ἀφ᾽ ἑ. προσ. 

1. τοῦ Χρ. τὴν ν.] 1.6. {δὲ 
ΟΒυγοῆ : ΟΡ. νἱ 12 τῆς Χριστοῦ 
νύμφης : α͵50 παρθένον ἵν 7 (ποίε). 

ΝΙΙ. «2 απ γεραγἰεα ἐλε 2γίεείν 
οὔἥεε τυτίλ ἐλδ ἀξφοῤεδέ ἀτὺθ για γέσε- 
γεϑζε; αγιαὶ 7ιεδέΐν 50, 707, 1 αἰδγγαγιαῖς 
φγεαίογ αὐλίτέϊες 707 15 αἴδελαγρε ἔλα 
αι» οὐλεγ, γμεγιείϊογι, ας, 707 ὀχαληῤίε, 

“771. εῤῇίίε οΥ αἰῤ ἐλετε (ααφναγιίαφε5).᾽ 
ΤΠῈ νψοτα πλεονεκτήματα, ΠΟνΨΕΥΨΕΥ͂, 
ἴπ [Π6 νυ]σαΐε γεδαϊηρ' Βεοτηβ ἴο μαννα 
ΠΟ Μ8 δΔυϊμουν. 

18. φοβοῦμαι) 2 (οΥ. χὶ 3 (φοβοῦ- 
μαι δὲ μή πως, ὡς ὁ ὄφις ἐξηπάτησεν 
Εὔαν ἐν τῇ πανουργίᾳ αὐτοῦ, φθαρῇ 
τὰ νοήματα ὑμῶν ἀπὸ τῆς ἁπλότητος 
[καὶ τῆς ἁγνότητος] τῆς εἰς τὸν Χρισ- 
τόν ΝΗ... 

21. ἐν φόβῳ] τ (ον. ἱἰ 3. 
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Ξ “-“ ΨΜ » , - Ν » Ν Ν 

υμας" 2Ζ2ΟΙ. ἄνθρωπος εἰς τριτον ἀρπαγεῖς οὕρανον, καὶ 
᾽ ἄμα.) ; κ ἢ 
ἀποῤῥήτων κοινωνήσας θεοῦ, καὶ τοσούτους ὑπομείνας 

“ Ν Ν “ 

θανάτους, ὅσας μετὰ τὸ πιστεῦσαι ἔζησεν ἡμέρας, ἄνθρω- 
Ν - [ Ν - ΄ 5 ’ὔ 

πος μηδὲ τῇ δοθείσῃ παρὰ Χριστοῦ χρήσασθαι ἐξουσίᾳ 
΄ “ -» 

βουληθεὶς, ἵνα μή τις τῶν πιστευσάντων σκανδαλισθῇ. 
᾽ , ς Ν ΄ὔ «ς ’ὔ »-“" “-“ 

202. Εἰ τοίνυν ὁ τὰ προστάγματα ὑπερβαίνων τοῦ θεοῦ, 
“ Ν - “- “-“ 

καὶ μηδαμοῦ τὸ ἑαυτοῦ ζητῶν, ἀλλὰ τὸ τῶν ἀρχομένων, 
Ὁ Μ 3 » Ὅν Ν Ἁ -“ } “- , » -“ 

οὕτως ἔμφοβος ἣν ἀεὶ, πρὸς τὸ τῆς ἀρχῆς μέγεθος ἀφορῶν' 
΄ , -“ ς “-“ “- -“" 

τί πεισόμεθα ἡμεῖς οἱ πολλαχοῦ τὰ ἑαυτῶν ζητοῦντες, οἱ 
Ἀ ᾿ -“ -“ ΄ « 

τὰς ἐντολὰς τοῦ Χριστοῦ οὐ μόνον οὐχ ὑπερβαίνοντες, 
π ΄ - 

ἀλλὰ καὶ ἐκ πλείονος παραβαίνοντες μοίρας ; Τίς ἀσθενεῖ, 
Ν Ἂν Ε] Ε) “ , ᾿ » ΒΕ ΟΝ, φησὶ, καὶ οὐκ ἀσθενῶ; τίς σκανδαλίζεται, καὶ οὐκ ἐγὼ 

“ “-“ “ -" Ν -“ 

πυροῦμαι; 203. Τοιοῦτον εἶναι δεῖ τὸν ἱερέα, μᾶλλον δὲ 
“ , ᾿ “ »: ἃ οὐ τοιοῦτον μόνον: μικρὰ γὰρ ταῦτα καὶ τὸ μηδὲν, πρὸς ὃ 

΄. -“ “ Ἑ 

μέλλω λέγειν. 204. Τί δὲ τοῦτό ἐστιν; ἨΗὐχόμην, φησὶν, 
» , τὰ . Χ “ “- ς Ν “- Ε “- 
ἀνάθεμα εἶναι ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ, ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν μου, 

»“ - “- ΄ ,ὔ ,ὔ 

τῶν συγγενῶν μου τῶν κατὰ σάρκα. εἴ τις δύναται ταύ- 
» -“ Ἁ ᾿ Ε » Ἁ Ἀ ,, 

τὴν ἀφεῖναι τὴν φωνὴν, εἴ τις ἔχει τὴν Ψυχὴν ταύτης 
» ’ κ ΕῚ “- ) - ᾿ ΕΝ ν , 
ἐφικνουμένην τῆς εὐχῆς, ἐγκαλεῖσθαι δίκαιος ἂν εἴη φεύγων" 

205. εἰ δέ τις ἀποδέοι τῆς ἀρετῆς ἐκείνης τοσοῦτον ὅσον 
ε “-“ Ε .“ , 2 ᾽ .“ , “ 

ἡμεῖς, οὐχ ὅταν φεύγῃ, ἀλλ᾽ ὅταν δέχηται, μισεῖσθαι 
, » ἈΝ Ἁ » »“" » , [{ 

δίκαιος. 206. Οὐδὲ γὰρ, εἰ στρατιωτικῆς ἀξίας αἵρεσις 

προὔκειτο, εἶτα χαλκοτύπον, ἢ σκυτοτόμον, ἤ τινα τῶν 

2 θεω νυῖσ |ἰ 53 θανατους] κινδυνους ο [Ϊ 6 του Χριστου ὈΪΖ ἔταῃο ΠΕΘΠΥ 

οἷν {τῷ εγκαλεισθω δικαίως φευγων Υ 

Ι- εἰς τρίτον ἁρ. οὐ. 2 (οΥ. ΧΙΪ 2 
(ἕως τρίτου οὐρανοῦ ΧΝΗ.). 

2. τοσούτους...θαν.] τ (οΥ. ΧΥ 
31: 6ρΡ. καθημερινοὺς θανάτους ἱν 6 
(πμοίς). 

4. μηδὲ τῇ δοθ.] ὅεε τ Οοτ. ἰχ 
1. Ἐ5:- 

6. τὰ προστάγματα] ες. (Πα {Πο568 
ὙΠΟ ῬΥθδο [Π6 Ο5ρΡ6] 5Πποι]4 ᾿νε 
Ὀγ {ἴῃς Θο5ρεὶ : 566 ργεςεάϊηρ ποίβ. 
"μηδαμοῦ τ- ἐ. ζ.}] τ Οοτ. χ 22: 

ΠΡ. 1 ΟοΥ. Χ 24, ΧΙ 5, ΡΏ]]. 1 4. 
11. ἐκ πλείονος...μ.} “ἦε σγέαΐ 

(1|. “στγεαίεσ᾽) γηεέαρτγε.᾽ 1,Αἱ. 
γηαργα ῥαγίε: ΟΡ. νἱ 8. 

ἔχ 

2ὁ. τίς ἀσθενεῖ κτλ.] 2 (οτ. 
χὶ 29. 

14. μικρά κτλ. “τ»αϊί, ἐμ γαεΐ 
Ὁ πιο ἀεεοιεέγιέ τυλαέευε7." 

15. ηὐχόμην] οτη. ἰχ 3 (ἀνάθεμα 
εἶναι αὐτὸς ἐγὼ ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ 
ΜΗ.). 

18. ἀφεῖναι] "10 τεΐί67,᾽ : ΠΡ. Υἱ 12 
οὐ γὰρ δὴ οὗτοι οἱ τοῖχοι δύναιντ᾽ ἂν 
ἀφεῖναι φωνήν. 

ΙΟ 

15 

20 



5 

1Ο 

15 

6ο ΟΕ ΚΥΒΟΒΤΟΜΟΣδ [Π1|. νὰ 

» Ν ψ' . κ τοιούτων δημιουργῶν, ἑλκύσαντες εἰς τὸ μέσον οἱ δοῦναι 
3 , , Ἅ ἈΝ 

κύριοι τὴν τιμὴν, ἐνεχείριζον τὸν στρατόν, ἐπήνεσα ἂν τὸν 
“ “ ἢ 

δείλαιον ἐκεῖνον οὐ φεύγοντα καὶ πάντα ποιοῦντα, ὥστε 

207. Εἰ μὲν 
᾿ ς “ Ν -“ , Ν , Ν 

γὰρ ἁπλῶς τὸ κληθῆναι ποιμένα καὶ μεταχειρίσαι τὸ 

᾿ » ΩΝ τ Ν 5 “ ’ 

μὴ εἰς προὗπτον ἑαυτὸν ἐμβαλεῖν κακόν. 

“ .ς Ε » “ Ἁ " ᾽ ᾿ ΑΜ , 

πρᾶγμα ὡς ἔτυχεν ἀρκεῖ, καὶ κίνδυνος οὐδεὶς, ἐγκαλείτω 
κενοδοξίας ἡμῖν ὁ βουλόμενος" εἰ δὲ πολλὴν μὲν σύνεσιν, 
πολλὴν δὲ πρὸ τῆς συνέσεως τὴν παρὰ τοῦ θεοῦ χάριν, 

. , ᾽ ῃ ᾿ , , ᾿ Ν λ 
καὶ τρόπων ὀρθότητα, καὶ καθαρότητα βίου, καὶ μείζονα ἢ 

κατὰ ἄνθρωπον ἔχειν δεῖ τὴν ἀρετὴν τὸν ταύτην ἀναδεχό- 
μενον τὴν φροντίδα, μή με ἀποστερήσῃς συγγνώμης, μάτην 

ἀπολέσθαι μὴ βουλόμενον καὶ εἰκῆ. 2οῦὃ. Καὶ γὰρ εἰ 

μυριαγωγόν τις ὁλκάδα ἄγων, πεπληρωμένην ἐρετῶν καὶ 
φορτίων γέμουσαν πολυτελῶν, εἶτα ἐπὶ τῶν οἰάκων καθίσας 
ἢ ἐς “- ᾿ ἮΝ ΤΥ ᾿ »5-« ᾿ 7, ᾽ ἐκέλευε περᾶν τὸ Αἰγαῖον ἢ τὸ Τυῤῥηνικὸν πέλαγος, ἐκ 

5 [ο “ ἊΣ Γ ' 

πρώτης ἂν ἀπεπήδησα τῆς φωνῆς" καὶ εἴ τις ἤρετο, Διὰ τί; 

ΝΠ: -200, πώ τα 
ἔνθα μὲν εἰς χρήματα ἡ ζημία, καὶ ὁ κίνδυνος σωματικοῦ 

“ . , ν -- 3 » 
ἵνα μὴ καταδύσω τὸ πλοῖον, εἶπον ἄν. 

μέχρι θανάτου, οὐδεὶς ἐγκαλέσει πολλῇ κεχρημένοις προ- 

13 εἐρετων] αρωματων Υ᾽ 

18 σωματικος Υ2 νυὶσ 

και μυριων φορτιων ἴγΖ ᾿ϊ Η 15 εκελευσε ἴἔγ [! 

2. ἐνεχείριζον] “ αἰζε»ιῤίεαϊ ἐο 671- 5ΔΥΩΘ 56η56 : 566 450 Ροϊ]υχ 1 82. 
ἐγ." 14. ἐπὶ τῶν οἰάκων] " αὐ ἐδε ἀεί»): 

4- προῦπτον] “ 1γιευϊέαῤϊε᾽ (σοη- ορ. νὶ 6 ὁ μὲν...ἐπὶ τῶν οἰάκων καθή- 
ἰταοΐϊβα ἤοπὶ πρόοπτον). μενος. 366 αἷἶβο ΕἸ6]ἃ οἡ ζὔορηηρι. γι 

5. ποιμένα] (ρ. ΕρΠ. ἱἵν 11 1 Ογ7. 2408. ἘὸγΥ {Π6 τιδὲ οὗ ἐπί νγε 
ποιμένας καὶ διδασκάλους. ἘῸΓ ποι- ΠΊΔΥ σΟΙΏΡΑΥΘ ἐπὶ τῶν εὐθυνῶν ἵν 2, 
μαίνειν ΔΡΡΠΙΕ4 ἴο [Π6 ἐπίσκοπος 
ΟΥ πρεσβύτερος ΟΡ. Αοίβ χχ 28, 
1: Ῥεῖ. ν 2; δῃά 5εὲ Τἡρῃίίοοι 2 λ- 
ἐῤῥίαγι53 Ὁ. τὸ2 πη. 6, ἀοτε 716 
Οληγελ ἀπὰ ἐλε “7λγείγγ 3 Ῥ. 241 
ἫΝ τῆς 

13. μυριαγωγόν] 11{. “ σαγγγηνσ 
ΙΟΙΟΟΟ τηθαβϑιγαβ᾽: δὴ δριμεΐ ἀε- 
βισπαίϊησ ἃ ΠΟΙ ΠΔηΐ-5 ΠΡ οὗ Ἰαῦρα 
ἴοῆπασθ. Ορ. σαν. οῤῥιρη. υἱέ. 
»ογαϑέ. 1 50Ε μυριαγωγὸν ὁλκάδα 
καὶ πολλῶν γέμουσαν φορτίων. ΤἼι- 
ογάϊάοεβ (ν1ϊ 25) 565 μυριοφόρος ἴῃ {π8 

ἐπὶ τῶν πραγμάτων ν 8. 
15. ἐκ πρώτης...τῆς φ.} “αὐ ἡὲς 

γέ τυογαῖς ̓: ορΡ. ἀπὸ πρώτης ὄψεως 
νἱ 12 (,4..). 

ΝΙΠΙ., ΙΧ. μευνείοῤ»"δη1: οΥὙ 1λδ 
εογιγασί ὀείτυεεγε ἐλε γίεσέ αγιαὶ ἐδε 
γαυϊραίον,, τοῖέλ ἐλὲ οὐγεεΐ ὁ σλξτυ- 
ἤγι, ἐμαΐ ἐλε ἑασῷ οὗ ἐλε 2γϊεδέ ἐς ὧγ 
7» ἐΐδ »πηογὲ αὐγειί. - 

18. ὁ κίνδυνος κτλ.] “ἐΐε γίεξ 
ἐς γηπογεῖν ἐλαΐ ὁ ὀοαϊήν (᾿γεῖεα) 
αδαίλ᾽: ἴον μέχρι αΡ. οἢ ἴΐ 1 οὐκ 
ἔστη μέχρι τούτου. 
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’ὔ “ -“ “-“ “ 

νοίᾳ: ὅπου δὲ τοῖς ναυαγοῦσιν οὐκ εἰς τὸ πέλαγος τοῦτο, 
ν᾽ » » Ἁ »Μ - 5 - 

ἀλλ᾽ εἰς τὴν ἄβυσσον τοῦ πυρὸς ἀπόκειται πεσεῖν, καὶ 
᾽ὔ 3 Ἁ "Δ ε ΝΥ Ἷ » “ - 

θάνατος αὐτοὺς οὐχ ὁ τὴν ψυχὴν ἀπὸ τοῦ σώματος διαιρῶν, 
5 Φ ς« “2 ’ὔ ’ ’, 

ἀλλ᾽ ὁ ταύτην μετ᾽ ἐκείνου εἰς κόλασιν παραπέμπων αἰώ- 
᾽ ͵ -“ Ἁ “- -“ 

νιον ἐκδέχεται, ἐνταῦθα ὅτι μὴ προπετῶς εἰς τοσοῦτον 
« Ἁ Ψψφρ καὶ » “ 

ἑαυτοὺς ἐῤῥίψαμεν κακὸν ὀργιεῖσθε καὶ μισήσετε; μὴ, 
, Ν ᾽ “ “᾿ “- 

δέομαι καὶ ἀντιβολῶ. 210. Οἶδα τὴν ἐμαυτοῦ ψυχὴν, 
Ἁ - Ὸ “- ͵ τὴν ἀσθενῆ ταύτην καὶ μικράν: οἶδα τῆς διακονίας ἐκείνης 
ΝῚ ,ὔ Ν ΙΣ Ἀ -“ 

τὸ μέγεθος, καὶ τὴν πολλὴν τοῦ πράγματος δυσκολίαν. 
“ Ν “ ᾿ ͵7ὔ ’ 

211. Πλείονα γαρ τῶν τὴν θάλατταν ταραττοντῶν πνευ- 
, ὕὔ [ -“ 

μάτων χειμάζει κύματα τὴν τοῦ ἱερωμένου ψυχήν. 
Άς -“ , « ’ -“ 

ΙΧ, καὶ πρῶτον ἁπάντων ὁ δεινότατος τῆς κενοδοξίας 
ὦ , Δ 

σκόπελος, χαλεπώτερος ὧν οὗπερ οἱ μυθοποιοὶ τερα- 
ἴω Ν ᾿ 

τεύονται. 212. Τοῦτον γὰρ πολλοὶ μὲν ἴσχυσαν δια- 

δὲ οὕτω τοῦτο 
᾿ Ὁ Ν “ .“ 0. Χ , ΄ » ͵ ᾿ 

χαλεπὸν, ὡς μηδὲ νῦν, ὅτε οὐδὲ μία μέ τις ἀνάγκη πρὸς 
᾽ “-“ Ρ] -“ Ὶ , , ’ »-»" “ 

ἐκεῖνο ὠθεῖ τὸ βάραθρον, δύνασθαι καθαρεύειν τοῦ δεινοῦ. 
᾿Ὶ ᾿ , 

εἰ δὲ καὶ τὴν ἐπιστασίαν τις ἐγχειρίζοι ταύτην, μονονουχὶ 

, “- 5 »" » Ν 

πλεύσαντες διαφυγεῖν ἀσινεῖς: ἐμοὶ 

’ὔ ε ΄ “-“ “-“ ’ὔ -“ - 

δήσας ὀπίσω τῶ χεῖρε παραδώσει τοῖς ἐν ἐκείνῳ τῷ 
, »" ,ὔ » , 

σκοπέλῳ κατοικοῦσι θηρίοις καθ᾽ ἑκάστην με σπαράττειν 
" ͵ , χι ἴα . ,ὕ 

τὴν ἡμέραν. 213. Τίνα δέ ἐστι τὰ θηρία; θυμὸς, ἀθυμία, 

10 πνευματων] κυματων ὈΪΐΖ ᾿Ϊ 13 ὧν ον ΟΠΊ ἔγαῃης ΟΙΪΥ ὧν ὡς ΟἾΏΥΒΝΥ 

51 ἢ οὐ μυθοι σοἀα ΟΠπεῈ5 Ρργδείευ δοῆτηπι Ὀ61] [] τερατευονται] -- (του) των 

Σειρηνων νυν, εἰ σοα ἃ ΟΠ η65 ργδείευ δοίηηριι 

4. ταύτην.... ἐκείνου] Νοίς (Παΐ 17. καθαρεύειν] “10 ὧέε Ζγιγιοεογεΐ 
ταύτην ὮεΥΙδα ταίοτς ἴο {Π6 ποῦ ἀϊ5- οὐδ᾽ νι σαπῖζῖνα : ορΡ. ἢἰ τὸ ἐπιθυ- 
ἰδηΐ, ἐκείνου ἴο {Π6 655 ἀϊβίδαηϊ οἵ 
ἴπῸὶ ὕννο [Πϊηρϑ τείευγθα ἴο : ορ. νὶ 
12 ἐκεῖναί τε ἐπαίρουσιν αὐτήν κτλ. 
(ποῖε) : ΕἸεἸὰ 4 7οριηι. 0: 77α{ὲ. 
Το Β. 

Χ, τ2. σκόπελος κτλ.] Τα τείε- 
ΥΈ ΠΟΘ 5 ἴο (Π6 τοοκ (οΥ, ἃϑ 'ἴὴ Ἡ ΟΠΊΘΥ, 
πε 15]. πα) οὗ (ῃΠ6 ϑίγθηβ : 566 οι. 
Οὐ. χὶϊ τό}. ΤερατεύεσθαιΞΞ "ἴο 16]] 
οἵ πιαγν εὶς ᾿ (τέρατα), ἀπὰ 50 ἴ5 ΠεῖαῈ 
ΔΡΡΙΙεα ἰο {ΠεῈ νψοπάτοιιβ ἴα]ε5. οἵ 
Οἀγββειβ τεσοιηίβα ὈγῪ Ηοιηευ. 

15. ἀσινεῖς} “ τγιλαγηιδα." 

μίας καθαρεύειν. 
18. μονονουχί κτλ. “ 2γαείϊεαϊν 

ἐγέγιρ ρὴ}) λαριαῖς δελέγιαί γι») ὀαεξ᾽: 
Οαγϑβειιβ 15 βεουγϑα ἴῃ {Π|5 γα ὈΥ 
Ὧ15 σοῃηγαάθβ, Ομ. χὶϊ 178. 

21. τὰ θηρία] ΤΏ εΕΞ56 “ Ὀεαϑίβ,᾽ 1.6. 
Ραβϑβίοῃβ, ἰηΐδϑδε {6 “τοοῖ οὗ ναηϊγ": 
1.6. 416 ᾿πβαρδγαῦ]α ἔγοπι ἴῃ 6 ροβί- 
τἰοη οὗ ὈΙβδῃορ. 1 ἃ τηδῃ ᾿ἰαπᾶβ οὴ 
τ[Παΐ τόοοῖκ, 1.6. Ὀδοοπηα5 ἃ ὈΪΒΠΟΡ, 
[ΠΕΥ σπαϊκα Ὠΐπὶ {ΠΕῚΓ ΡΥΘΥ. 

16. θυμός] “ αγιρεγ. ΟἾγΥ5. νγᾶϑ 
ὨΙΠΊ56 1 βουηθννῃαΐς Πυ10 Κ- [Ἐπ ρεγρά, 
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7 “ " 

φθόνος, ἔρις, διαβολαὶ, κατηγορίαι, ψεῦδος, ὑπόκρισις, 
ἫΝ Ν -} Ν Ν “Ὁ Ε] , κι « Ν 5 . 

ἐπιβουλαὶ, εὐχαὶ κατὰ τῶν ἠδικηκότων οὐδὲν, ἡδοναὶ ἐπὶ 
-“ -“ , 

ταῖς τῶν συλλειτουργούντων ἀσχημοσύναις, πένθος ἐπὶ 
“-“ “ -“ ᾿Ὶ 

ταῖς εὐημερίαις, ἐπαίνων ἔρως, τιμῆς πόθος (τοῦτο δὴ τὸ 
, ΓΔ Ν ᾽ ,ὔὕ 5 ,, Ἁ 

μάλιστα πάντων τὴν ἀνθρωπείαν ἐκτραχηλίζον ψυχὴν), 
, Ἀ ς Ν ᾽ , “ “-“ 

διδασκαλίαι πρὸς ἡδονὴν, ἀνελεύθεροι κολακεῖαι, θωπεῖαι 
“- » ΄ 

ἀγεννεῖς, καταφρονήσεις πενήτων, θεραπεῖαι πλουσίων, 
5 ΄ εὖ ᾿ς χα) “ “ , , 

ἀλόγιστοι τιμαὶ καὶ ἐπιβχαβεῖς χάριτες, κίνδυνον φέρουσαι 

καὶ τοῖς παρέχουσι καὶ τοῖς δεχομένοις αὐτὰς, φόβος δουλο- 

πρεπὴς καὶ τοῖς φαυλοτάτοις τῶν ἀνδραπόδων προσήκων 
Ν 

μόνοις, παῤῥησίας ἀναίρεσις, ταπεινοφροσύνης τὸ μὲν 
σχῆμα πολὺ, ἡ ἀλήθεια δὲ οὐδαμοῦ, ἔλεγχοι δὲ ἐκποδὼν 

καὶ ἐπιτιμήσεις, μᾶλλον δὲ κατὰ μὲν τῶν ταπεινῶν καὶ 
΄ - ΄ 2 Ν Ν -“ ,ὔ ϑ πέρα τοῦ μέτρου, ἐπὶ δὲ τῶν δυναστείαν περιβεβλημένων 

οὐδὲ διᾶραί τις τὰ χείλη τολμᾷ. 214. ᾿Γαῦτα γὰρ ἅπαντα ρ ς τᾶ χείλη τολμᾳ. 4. γαρ 
Ν Ν “ ͵ ς , 5 - ΄ , 

καὶ τὰ τούτων πλείονα ὁ σκόπελος ἐκεῖνος τρέφει θηρία, 
- ᾿ “ ε , ᾽ ὔ ἂς ἌΝ 

οἷς τοὺς ἅπαξ ἁλόντας εἰς τοσαύτην ἀνάγκη καθελκυσθῆ- 

ναι δουλείαν, ὡς καὶ εἰς γυναικῶν ἀρέσκειαν πράττειν 
, «᾿ “ 

πολλὰ πολλάκις ἃ μηδὲ εἰπεῖν καλόν. 215. Ὁ μὲν γὰρ 

θεῖος νόμος αὐτὰς ταύτης ἐξέωσε τῆς λειτουργίας, ἐκεῖναι 

2 εὐχαι] οργαι νυ]ρ [] 5. λειτουργουντων νὰ]σ |ϊ 13 κατα] επι Υ ἰϊ 15 τὰ 

χειλὴ] το στομα ς [Ϊ 17 τοσουτον.. -δουλειας ὈΓΥΖ ΠΘΥ νὰ] 

566 Π15 σοῃξεββίοη ἴῃ νὶ 12: δηᾶ (ῃϊ5 
τγα5, ἰδΐευ οῃ, {Π6 σαιιβα οἴ βοπια οὗ 15 
αἰ που] 165 αἱ (οπβίδηίπορ!θ. ὙΠεσα 
ΒΘΕαὴ5 ἴο Ὀ6 δὴ ᾿πίβης οηδὶ σοπίγαβί 
Ῥεΐνγεεῃ θυμός ἀπά ἀθυμία. 

3. τῶν συλλειτ.71.6. ΟἸΠΕΥ ΡΥἹαβίβ. 
ΕῸΥ λειτουργία 5ε6 οπ ἱ 4 (δόξης 
κτλ.). 

4. εὐημερ.} ““πεεεσς᾽: 
ευημερεῖσθαι ν 8 (ποίε). 

5. ἐκτραχηλ.] Τλΐεγα!γ, οὗ ἃ 
ΠοΥβ6, “γον ίηρ 115 ὙἹάου ονεσ ἴΐ5 
μεδᾶ : ἤεποα " ἀμγίίγ' ἐο αἰεεέγιε- 
Ζζογι.᾽ 

6. πρὸς ἡδονήν] “ “αΐζεγ γι" : ςΡ. 
τοῖς πρὸς χάριν λεγομένοις ἰὶϊ 6. 

11. ταπεινοῴρ. κτλ.] “»ιπμεἦ αὐ- 

ΟΡ. παρ- 

2αγεγιέ, ὀπεέ πηο γεέαϊ τη 111},.᾽ 
12. ἐκποδών] " αὐπε7εέ." 
13. κατὰ μέν κτλ.] 1.6. κατὰ μὲν 

τῶν ταπεινῶν καὶ (' ενεη ἢ π. τ. μ. 
ἔλεγχοί εἰσι. 

14. τῶν δυν. περιβ.] "ἐλε ργεαί᾽: 
1|, “Ποβα ψὴο πᾶνε οοπηραββρᾶ 
Ῥονγεσ.᾿ Ορ. Ρεῖονν τοσαύτην περι- 
βέβληνται δύναμιν, ἀπιὰ 11 15 πλοῦτον 
περιβέβληται πολύν. 

15. διᾶραι τὰ χείλη] (ρΡ. διᾶραι τὸ 
στόμα ἰὶ 7 (ποίε). 

18. εἰς γυναικῶν ἀρ. ΕῸΥ ἰῃηδίδῃοεα, 
[6 Επιρτεβα Επάοχία αἰΐζεγνγασαάβ 
Ἔχογοϊβεα ΠΕ ἱπῆἤμπεπος δραϊηβί 
ΟΠ τγ5. αἱ (οῃβίαῃεπορϊε : ϑοογ. νἱ 
1": 



111. 1Χ] ὨΌῈΕ ΒΑΓσΕΚΡΦΟΤΊΙΟ 63 

δὲ ἑαυτὰς εἰσωθεῖν βιαζονται' καὶ ἐπειδὴ δι ἑαυτῶν 

ἰσχύουσιν οὐδὲν, δι’ ἑτέρων πράττουσιν ἅπαντα" καὶ 
τοσαύτην περιβέβληνται δύναμιν ὡς τῶν ἱερέων καὶ 
ἐγκρίνειν καὶ ἐκβάλλειν οὺς ἂν ἐθέλωσι" 
ἄνω κάτω (τοῦτο δὴ τὸ τῆς παροιμίας ἐστὶν ἰδεῖν γιγνό- 
μενον) τοὺς ἄρχοντας ἄγουσιν οἱ ἀρχόμενοι, καὶ εἴθε μὲν 
ἄνδρες, ἀλλ᾽ αἷς οὐδὲ διδάσκειν ἐπιτέτραπται: τί λέγω 

216. καὶ τὰ 

διδάσκειν; οὐδὲ λαλεῖν μὲν οὖν αὐταῖς ἐν ἐκκλησίᾳ συνε- 
’ ς , “-“ 3 ἈΝ , » , 

χώρησεν ὁ μακάριος Παῦλος. ἐγὼ δέ τινος ἤκουσα λέγον- 
« -“ 

τος, ὅτι καὶ τοσαύτης αὑταῖς μετέδωκαν παῤῥησίας, ὡς καὶ 
5 ζω -“ - “ »"» , 

ἐπιτιμᾶν τοῖς τῶν ἐκκλησιῶν προεστώσι, καὶ καθάπτεσθαι 
, -“ , ἴω 

πικρότερον ἐκείνων ἢ τῶν ἰδίων οἰκετῶν οἱ δεσπόται. 
Ν ᾿ς , δ ΄ “ Ε] 7 «ς 

217. Καὶ μή μέ τις οἰέσθω πάντας ταῖς εἰρημέναις ὑπο- 
, ) ’ὔ 2 ᾿ Χ » ΝΥ Ν . ᾿ « 

βάλλειν αἰτίαις. εἰσὶ γὰρ, εἰσὶ πολλοὶ οἱ τούτων ὑπερ- 
΄ - - Γ ᾽΄ 

ενεχθέντες τῶν δικτύων, καὶ τῶν ἁλόντων πλείους. 
ον 18. 

- -“ ε ’ὔ ᾿] ,, 

τούτων τῶν κακῶν" μή ποτε οὕτω μανείην ἐγώ. 

᾽ὔ 

᾿Αλλ᾽ οὐδὲ τὴν ἱερωσύνην αἰτιασαίμην ἂν 

οὔτε γὰρ 
᾿Ὶ ΄ Ὁ , » ἥν 53 “Ὁ , » Ν τὸν σίδηρον τῶν φόνων, οὔτε τὸν οἶνον τῆς μέθης, οὔτε τὴν 

1 εἰσω θειναι γΖ2 να]σ εἰσωθηναι 5 ᾿ϊ δι᾽ εαὐυτων] ίσως Υ [[ 4. ουὐς εαν βου- 

λωνται ὈΓΥΖ ΠΕΗΥ ᾿ἰ 5 κατω]-" ποιουσι ἴ οἸ ̓ν [[ παροιμιας] - λεγομενον γΖ2 νὰ] ἢ} 

ΟἿ γίγνομενον ἔΥ2 ᾿[Ϊ 10 μετεδωκεῦ νυ]σ ἰΟ 14 ὑπερεχοντες Υ ἰϊ τό αιτιασαιμι 

αν νυ] ἡτιασαμὴν ὡς τουτων των κακων αἰτιαν Υ̓ 

1. εἰσωθεῖν] Ορ. εἰς τὴν ἀσχημοσύ- 
νην εἰσωθεῖν ἑαυτὰς βιάζονται φιηοα 
γέρας γερείγιας εἰς. 5406. 

ὡς τῶν ἱερ.] “50 ἐλαΐ ἐλεγ 

Μαγίγυ “2οἱ]. ἃ τ : 5ε6 ὅσα οἕ. εἶζ. 3 
Ρ- 221 Π. 

16. καθάπτεσθαι)η “ο γεῤιζε" 
(στ σθη.), ἃ οἰ βϑίοαὶ τ56: Τῆς, 

ελοοσό αγιαὶ εχ ῥεῖ φγίεείς αὐ τυϊΠϊ.᾽ 
4- τὰ ἄνω κάτω] «ἃ φῬτονεγθῖδὶ 

ΘΧΡΓαββίοη (τὸ τῆς παροιμίας) : ὁρ. 11] 
14 ἄνω καὶ κάτω ταράττουσα. 

6. εἴθε μὲν ἄνδρες] " τυομἰα ἐλαΐ 
7: τῦῦγ ρ,1671 (τυλο αἰαῖ ἐλ15) : ογὲ ἐλὲ 
ἐο)ι1747}, 1: 15 ἰλοσο τὐὴο ηια} τ1ιοΐ 
ἐσεγι ἐδασλ" : 566 1 Τίπι. 11 12. 

8. οὐδὲ λαλεῖν] 1: (οτ. χὶν 34. 
11. τοῖς... προεστῶσι) (Ορ. τῶν 

προεστώτων ἴἰϊϊ το; οἱ προιστάμενοι 5 
ἰουπᾶ ἴῃ τ ΤΠ655. ν 12, Κοαι. χὶϊ 8; 
οἱ ἡγούμενοι ἴπ ΗδΘΌΓ. ΧΠῚ 7, [ι5{1Π 

νἱ τό ἐπειδή μου Νικίας καθήψατο. 
Χ. 7214 γιεείλοοα ας α τυλοίε 

εαγιγιοί 1η7. γαΐγγιεσς ὧε γεῤγοαελιεαῖ 
τυΐτὰ ἐλὲ τεγιτυογέλτγιδ55 οὐ τηαϊυϊώμαϊ 
2γέεείς. 7656 σἠομία, ἀστυόυεγ, δὲ 
ἐλοσόγι τυΐέλ ἐλ ργεαίεεέ ῥοσεῖδίς εαγέ. 
ΜΕ: οείαϊίν ἐς ἐλῖς ἐγ οὗ ὀΐελορε " 
ον 17 ἑάεν αἂγὸ τορυβέϊεα 707, ἐλεῖγ 
γεςῥογιοίόίε απείϊε5, ἐλὲ φογιδοφηθ71 ες 
ο ἐάε τυλοίε Ολεγελ τοῦδ δὲ σγαῦὲ 
ἡγιαἰδεώ. 

18. τῶν φόνων 5ς. αἰτιασαίμην ἄν. 
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ς ἡ “ [2 » Ἁ » , “ 3 , , 
ῥώμην τῆς ὕβρεως, οὔτε τὴν ἀνδρείαν τῆς ἀλόγου τόλμης, 

ἀλλὰ τοὺς οὐκ εἰς δέον χρωμένους ταῖς παρὰ τοῦ θεοῦ 

δεδομέναις δωρεαῖς ἅπαντες οἱ νοῦν ἔχοντες αἰτίους εἶναί 
΄ ’ ΗΝ 

φασι καὶ κολάζουσιν. 210. Ἐπεὶ ἥ γε ἱερωσύνη κἂν 
-“" -“ Ψ 

ἐγκαλέσειε δικαίως ἡμῖν, οὐκ ὀρθώς αὐτὴν μεταχειρίζουσιν. 
“ “ “- 3 ᾽ -“ 

οὐ γὰρ αὐτὴ τῶν εἰρημένων ἡμῖν αἰτία κακῶν: ἀλλ᾽ ἡμεῖς 

αὐτὴν τοσούτοις, τό γε εἰς ἡμᾶς ἧκον, κατεῤῥυπάναμεν 
μολυσμοῖς, ἀνθρώποις τοῖς τυχοῦσιν ἐγχειρίζοντες αὐτήν. 

“- Ν οἱ δὲ οὔτε τὰς ἑαυτῶν πρότερον καταμαθόντες ψυχὰς, 
» ᾿] Ἁ [ον ΄ Μ Σ ᾿κ , 

οὔτε εἰς τὸν τοῦ πράγματος ὄγκον ἀποβλέψαντες, δέχονται 
Ἁ ͵ὔ ον “ « , » ΕΝ » Ν ων 

μὲν προθύμως τὸ διδόμενον, ἡνίκα δ᾽ ἂν εἰς τὸ πράττειν 

ἔλθωσιν, ὑπὸ τῆς ἀπειρίας σκοτούμενοι μυρίων ἐμπιπλῶσι 
»-»“ ͵ὔ “ -" 

κακών οὺς ἐπιστεύθησαν λαούς. 220. Τοῦτο δὴ, τοῦτο, 
“ ᾿ 8.99 ς “Ὁ , “- -“ »Ά Α 1 ἢ 

ὅπερ καὶ ἐφ᾽ ἡμῶν᾽ μικροῦ δεῖν ἔμελλε γίνεσθαι, εἰ μὴ 
, Φ, αλώρα ς δ [ο. ΄ Ἄ. ΄, Ε Λ Ν 

ταχέως ἡμᾶς ὁ θεὸς τῶν κινδύνων ἐκείνων ἐξείλκυσε, καὶ 
΄-“ “- “ “-“ , 

τῆς ἐκκλησίας τῆς αὑτοῦ καὶ τῆς ἡμετέρας φειδόμενος 
»“ Ἂ ὦ » , ᾿, Ἀ ͵7] 

ψυχῆς. 221. Ἢ πόθεν, εἰπέ μοι, νομίζεις τὰς τοσαύτας 

ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τίκτεσθαι ταραχάς; ἐγὼ μὲν γὰρ οὐδὲ 
" Ἵ 3 ὟΝ ΤΡ, κ ᾿ κ ͵ 
ἄλλοθέν ποθεν, οἶμαι, ἢ ἐκ τοῦ τὰς τῶν προεστώτων 

. ΄ ΑΥ 5, Ν «ς Ἅ ᾿ « ΨΜ Ψ, 

αἱρέσεις καὶ ἐκλογὰς ἁπλώς καὶ ὡς ἔτυχε γίνεσθαι. 
« , »“" “ 

222. ἡ γὰρ κεφαλὴ, ἣν ἰσχυροτάτην εἶναι ἐχρῆν, ἵνα τοὺς 

ἐκ τοῦ λοιποῦ σώματος κάτωθεν πεμπομένους ἀτμοὺς πονη- 

ροὺς διοικεῖν καὶ εἰς τὸ δέον καθιστᾶν δύνηται, ὅταν καὶ 
Ἁ 

καθ᾽ αὑτὴν ἀσθενὴς οὖσα τύχῃ, τὰς νοσοποιοὺς ἐκείνας 
᾿ » Ὑ.Ἄ ᾿ ’ ᾽ ͵ὔ ᾽ 

προσβολὰς ἀποκρούσασθαι μὴ δυναμένη, αὐτή τε ἀσθενε- 
, “-“ Ε 5 Ν ͵ Ν Ν Ν » 

στέρα μᾶλλον, ἤπερ ἐστὶ, καθίσταται, καὶ τὸ λοιπὸν μεθ 

4 και εγκαλεσει νὰὶσ ᾿ 8 μολυσμοις}] λογισμοις ΥἿΖ - ανθρωπινοις ἴ 

9. οἱ γε 2 νυ]ρ [] 17 ἐπεὶ ποθεν 2 νυὶρ |] 21 ἡ γαρ κεφαλὴ κτλ.] σοἀᾶ δυῖ5 

βϑοιίαβ 5Πὶ τὴν γὰρ κεφαλην.. οταν δὲ εἴργ' νυν δει γαρ τὴν κεῴ. ισχ. 

ειναι..«οταν δὲ Τηη εἰ γαρ κεφαλὴ ἡν.. οταν δὲ σεἴοτὶ || 26 καθισταμενὴ γΥ2 

5. μεταχειρίξζ. Ἢ ἱερωσύνη ῖ5Ξ ἧκον (ποίε). 
Ρεγβοηϊῆεα. Ἠδηοα μεταχ. ῃλθδῃ5 8. τοῖς τυχοῦσιν] “ογαϊϊγα 7} : οΡ. 
εἴο {τεαΐ, 464] νυν (6 Ρειβοῃ):: ποῦ ἰἱ4 τὴν τυχοῦσαν (ποῖίε). 
“ἴο Βαπα]ε᾽ (4 5] ες). 20. ἁπλῶς καὶ ὡς ἔτ.] “εαγείεσσῖν 

. τό γε εἰς ἡμ. ἧκ.] ““ο ,4, αγιά αὐ γαριαϊο»ε᾽ : ἴογ ἁπλῶς ορ. ἱ 4 
ας ἵγε τε5 ἐϊε5᾽᾽ : ΠΡ. 4 τό γε εἰς ἐμὲ οὐδὲ γὰρ ἁπλῶς οὐδὲ εἰκῆ ; 111 13, 18, 



ἘΠῚ, Χ] ὨὌὯὈΕ 5ΑΓΕΚΡΟΤΖΊΙΟ 6ς 

223. Ὅπερ ἵνα μὴ καὶ νῦν 
γένηται, ἐν τῇ τάξει τῶν ποδῶν ἡμᾶς ἐφύλαξεν ὁ θεὸς, 
ἥνπερ καὶ ἐλάχομεν ἐξ ἀρχῆς. 

224. Ἰ]ολλὰ γάρ ἐστιν, ὦ Βασίλειε, πρὸς τοῖς εἰρη- 

ε - , “-“ 

εαυτῆς προσαπολλυσι σώμα. 

μένοις, πολλὰ ἕτερα, ἃ τὸν ἱερωμένον ἔχειν χρὴ, ἡμεῖς δὲ 
οὐκ ἔχομεν, καὶ πρό γε τῶν ἄλλων ἐκεῖνο' πανταχόθεν 
αὐτῷ τῆς τοῦ πράγματος ἐπιθυμίας -καθαρεύειν δεῖ τὴν 

ψυχήν. 
μενος τύχῃ τὴν ἀρχὴν, γενόμενος ἐπ᾽ - αὐτῆς ἰσχυροτέραν 
ἀνάπτει τὴν φλόγα, καὶ κατὰ κράτος ἁλοὺς ὑπὲρ τοῦ 

225. Ὥς ἐὰν προσπαθῶς πρὸς ταύτην διακεί- 

βεβαίαν ἔχειν αὐτὴν μυρία ὑπομένει δεινὰ, κἂν κολακεῦσαι 
δέῃ, κἂν ἀγεννές τι καὶ ἀνάξιον ὑπομεῖναι, κἂν χρήματα 
ἀναλῶσαι πολλά. 226. Ὅτι γὰρ καὶ φόνων τὰς ἐκκλη- 
σίας ἐνέπλησάν τινες, καὶ πόλεις ἀναστάτους ἐποίησαν, 

ὑπὲρ ταύτης μαχόμενοι τῆς ἀρχῆς, παρίημι νῦν, μὴ καὶ 
ἄπιστα δόξω λέγειν τισίν. 227. ᾿Εχρῆν δὲ, οἶμαι, τοσαύ- 

τὴν τοῦ πράγματος ἔχειν εὐλάβειαν, ὡς καὶ τὴν ἀρχὴν 
ἐκφυγεῖν τὸν ὄγκον: καὶ μετὰ τὸ γενέσθαι ἐν αὐτῇ μὴ 
περιμένειν τὰς ἑτέρων κρίσεις, εἴ ποτε συμβαίη καθαίρεσιν 

ἱκανὸν ἐργάσασθαι ἁμάρτημα, ἀλλὰ προλαβόντα ἐκβάλλειν 

13 πολλα] οὐδεν παραιτουμενος 2 ᾿Ϊ 17 της ἀαρχὴς εκφ. γΥΖ2 ναϊρ [|| 18 εν αὐτω 

γαὶσ || τῷ τὰς παρ᾽ ετερων κρίσεις 2 νὰ 

8. προσπαθῶς.... διακ.} “τυαγηπῖν ἀρχήν. ϑοπὴθ Μ85 τεδά τῆς ἀρχῆς, 
αἰαελεαΐ ἐο,᾽ " αἰΐγαείεα ὁνγ.᾽ 

13. φόνων κτλ.] ΤΠῃς δ] υβίοη 
ΤΔΥ Ὅ6 ἰο {Π6 5ίγυρρίε ίογ [ῃ6 
ΒΙΒΠορστῖς οὗ Ἀοιηβ ἴῃ [Π6 γϑαγ 367 
Ὀεΐνγεεη ᾿απηαβιιβ αἀπα [Ὑ5]Ο]Πι15. 
Ιῃ οπα οἵ ἴπΠ6 οπηδη Ὀδϑ]σαβ 137 
ἀεδα Ῥοάϊε νγεῦε ἰουηαά δῇ δῇ 
αὔγαν νυν] ἢ τΟΟΚΚ ρΙασα ἀστίησ [Π 6568 
τὶοίβ ; Απιπι. Μδυςε]]. χχυ 3. Βαῖΐ 
ΤῆΟΥΘ ῬγοαὈ]Υ (τυ. 15 (πη κίηρ οὗ 
ἴπ6 βοεπεθ οἵ νἱοίεπος νυ] ηθϑϑθᾶ 
ἀατίηρσ {ΠῸ ΑὙἰδη σΟΠίγον ΕΥ͂ΞΥ : ϑΌΟΥ. 
ἦν 15. Τὰς ἐκκλησίας ἰ5 ἢδτε υξεὰ οὗ 
[πε βασγεὰ θυ]άϊηρϑ : Θυ σου σ.ΟΌ. 

17. τὴν ἀρχήν] ' αἱ  γεί᾽ : ορ. 1ἰ 4 
πάλιν ἀγαγεῖν ὅθεν ἐξέπεσε τὴν 

Ν, (. 

“οὗ (ῃς οβῆσε,᾽ αδηᾶὰ αὐτῇ ΜΠΪΟἢ 
[ΟἸ]ονγ5 15 ἱπουρῃΐ ἴο ἔανουγ ἰπΠαὶ 
τεδάϊησ. Αὐτῇ, πονγενεσ, σαπ αυϊΐα 
85 τα γ Ὀὲ τείεγγεα ἴο ἰῃς τῆς 
ἀρχῆς νὩΙΟῊ (Ο]]ονν5 μαχόμενοι. 

19. καθαίρ. κτλ.] “α κἴ71 στε ίεϊεγε 
ἐο ὀγίγερ αὐοιεί αἰφῥοστέϊογε." 

20. προλαβ. ἐκβ. ἑ.1 Ορ. ἴΠξ σαβε 
οἵ Οτερουν οὗ Ναζίδηζιιβ, ννῆο νοϊὰη- 
ΤΑΥΙΪΥ τ Πα] αἸ]ϑῃ θα [η6 ΒΙΞμορτῖς οὗ 
(οηβίδηεπορὶα ἴῃ 381. ΕῸΣΥ (δε 
οοηίγαβί ἴῃ περιμένειν ἀπ προλα- 
βόντα (-Ξ' Ὀείογεμαηάᾶ,᾽ δ5 αἱ ἵν 1), 
ΟΡ. εξ υἱγρῶμ!. 277 Ἑ οὐδὲ ἂν τὴν 
ἐκείνων περιέμενε προθυμίαν, ἀλλὰ 
προλαβὼν αὐτὸς ἂν εἰσηγήσατο. 
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66 ΟΥ̓ Υ 50,5 ΤΟ, τς [ΠΠ.Χ 

« Ν [ο - “ [ Ν Ν ΔΑ, 1 Υ 

ἑαυτὸν τῆς ἀρχῆς" οὕτω μὲν γὰρ καὶ ἔλεον ἐπισπάσασθαι 

παρὰ τοῦ θεοῦ εἰκὸς ἦν. τὸ δὲ ἀντέχεσθαι παρὰ τὸ πρέ- 
πον τῆς ἀξίας, πάσης ἑαυτὸν ἀποστερεῖν συγγνώμης ἐστὶ 

Χ [οἱ 5 "" “ “ ᾿ 5 Ἀ ͵ὔ 

καὶ μᾶλλον ἐκκαίειν τοῦ θεοῦ τὴν ὀργὴν, δεύτερον χαλε- 

πώτερον προσθέντα πλημμέλημα. ἀλλ᾽ οὐδεὶς ἀνέξεταί 
Ἂ, Ν 2 “- Ν Ν » “ “ 

ποτε" δεινὸν γὰρ ἀληθῶς, δεινὸν τὸ ταύτης γλίχεσθαι τῆς 
“-“ Ἀ :} , “ ’ὔ ΄ , 

τιμῆς. 228ὃ. Καὶ οὐ μαχόμενος τῷ μακαρίῳ [Ἰαύλῳ λέγω, 

τί γὰρ 
ΕῚ “- Ψ Μ 2 “-“ » 7 “-“ ΕΣ 

ἐκεῖνός φησιν; Εἴ τις ἐπισκοπῆς ὀρέγεται, καλοῦ ἔργου 

» Ἂν ες " Ἂ , ΑἹ “ -"» Ἐν, 

αλλὰ καὶ πάνυ συνάδων αὑτοῦ τοῖς ρήμασι. 

-ι:.  Ἃ Ν 3 “ » “ δὲ ᾽ 7ὔ ᾿ 

ἐγὼ δὲ οὐ τοῦ ἔργου, τῆς δὲ αὐθεντίας καὶ 

ΧΙ, ΡΟΣ ΩΣ 
“-“ 53 “ Ν , ΄ “-“ “ “ 

τοῦτον οἶμαι δεῖν τὸν πόθον πάσῃ σπουδῇ τῆς ψυχῆς 

ἐξωθεῖν, καὶ μηδὲ τὴν ἀρχὴν κατασχεθῆναι αὐτὴν ὑπ᾽ 

αὐτοῦ συγχωρεῖν, ἵνα μετ᾽ ἐλευθερίας ἅπαντα αὐτῷ πράτ- 
230. Ὃ γὰρ οὐκ ἐπιθυμῶν ἐπὶ ταύτης δειχθῆ- 

“- 

ἐπιθυμεῖ. 
“ 2 - - 3 , 

δυναστείας ἐπιθυμεῖν εἶπον εἶναι δεινόν. 

9 “ 

τειν ἐξῇ. 
»" ΙΝ [ὲ ᾽ Ἂ Ἀ , ᾽ “ , » 

ναι τῆς ἐξουσίας, οὐδὲ τὴν καθαίρεσιν αὐτῆς δέδοικεν" οὐ 
δεδοικὼς δὲ, μετὰ τῆς προσηκούσης Χριστιανοῖς ἐλευθερίας 

231. Ὥς οἵ γε φοβούμενοι 
καὶ τρέμοντες κατενεχθῆναι ἐκεῖθεν πικρὰν ὑπομένουσι 

΄, ΄ ΄ ΤΣ 
σαντα σπραττεὺν δύναιτ ων. 

δουλείαν καὶ πολλῶν γέμουσαν τῶν κακῶν, καὶ ἀνθρώποις 

καὶ θεῷ προσκρούειν ἀναγκάζονται πολλάκις. 232. Δεῖ 
δὲ οὐχ οὕτω διακεῖσθαι τὴν ψυχὴν, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐν τοῖς 

πολέμοις τοὺς γενναίους τῶν στρατιωτῶν ὁρῶμεν καὶ 

πολεμοῦντας προθύμως καὶ πίπτοντας ἀνδρείως, οὕτω καὶ 

τοὺς ἐπὶ ταύτην ἥκοντας τὴν οἰκονομίαν καὶ ἱερᾶσθαι καὶ 

5. προστιθεντα ἴΖ ᾿ 7 ἸΤαυλω] -Ἐ ταῦτα νὰ]σ || 20 γεμουσι Υ̓ 

6. γλίχεσθαι] “ἐο εουεί.᾽ 
Ὁ: ἘΠ͵ΙΞΙ 1 απ. ΠΣ 
το. αὐθεντίας] “ αὐεοίμέε στυαν": 

ΠΡ. ἷν 5 μετὰ αὐθεντίας, αὐ 7 Ἴἦεο- 
εἶργε ἰαξδτεηὲ 1 406. Θ᾽ΠΉΠ]ΑΥΥ 
αὐθέντης ἴῃ ἰαῖία ατεεῖκΞ ' ἀδβροῖ᾽ 
(5εε 1,. ἀηά 5.). 

ΧΙ. Αὶ ὀίσλοῤ μεεαῖ γιοΐ ργίεως 7 
λὲ ἐς αδῤοσοαὶ ἡγοῦ λὲς οὔῆεε ὧν τεγιγαἹγ 
»θαγ5. ΤΣ γετυαγα ἀεγεαγίον τοῦ 
ὅε γοῤογέϊογιαίείν σγεαί. 472 ηεμδέ 
ἦγι 6.67}, τῦων σμαγα αραϊγιδί α7λ 1 1021, 

τυλίεὰᾷ Ολγγ5. ααἰγιῖίς ἐο έ ἀξ οτυὲ 
δεδολίζγι᾽ σἴγ1, γτιοΐ ἴο ὅδ ΘὩ δ, ΓΟ7μ6 ἐχ- 
εοέ ὃν Μέρλέ. 

15. ἐπὶ ταύτης δειχ.}] “10 ραϊ7ε 
7}ανιὸ τ7ηι ἐλῖς οσίἑϊον οΥ ἀατεέλογ»γ." 
ΤῊΪ5. νϑυβΊ ἢ βθειὴβ Ὀεΐίεσ παι “ἴο 
ὈῈ δρροϊηίβα ἴο (ονϑυ) (15 ροβι ἴοι," 
ίου 115 ννου]Ἱα τεααῖτε ἀποδειχθῆναι 
γταῖμου {Πα [Π6 5ἰτηρ]α νεῦθ. 

25. οἰκονομίαν] " οὔεε᾽ : ΞΡ. οἶκο- 
νομίαν ἱ 5 (ποίε). 
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παραλύεσθαι τῆς ἀρχῆς, ὡς Χριστιανοῖς ἐστὶ προσῆκον 
, ’ὔ 

ἀνδράσιν, εἰδότας, ὡς ἡ τοιαύτη καθαίρεσις οὐκ ἐλάττονα 
, “-“ » - Ν Ά. “ ΄ ς Ν 

φέρει τῆς ἀρχῆς τὸν στέφανον. 233. Ὅταν γάρ τις, ὑπὲρ 
ω “ ΄, -“ 

τοῦ μηδὲν ἀπρεπὲς μήδ᾽ ἀνάξιόν τι τῆς ἀξίας ὑπομεῖναι 

ἐκείνης, πάθῃ τι τοιοῦτον, καὶ τοῖς ἀδίκως καθελοῦσι τὴν 
, Ν 9 Ὁ ὔ -" Ἂν , ΄ 

κόλασιν, καὶ αὐτῷ μείζονα προξενεῖ τὸν μισθόν. Μακάριοι 
ὔ “4 2 “ 2 ’ Ν “4 « “Ὁ Ἧ, 

γάρ, φησίν, ἐστε, ὅταν ὀνειδίσωσι καὶ διώξωσιν ὑμᾶς, καὶ 
- “-“ ΄ “ 

εἴπωσι πᾶν πονηρὸν καθ᾽ ὑμῶν, ψευδόμενοι, ἕνεκεν ἐμοῦ. 
’, ᾿ » “Ὁ θ { ᾽, 5 ΐ Ν ς ““ 

χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι πολύς ἐστιν ὁ μισθὸς ὑμῶν 
Ν “-“ Ν “ Ὁ ᾿ ““ 

234. Καὶ ταῦτα μὲν ὅταν ὑπὸ τῶν 
« Ν Ὰ ᾿ , ΕἾ Ν ἘΠ ἃ ᾿ ΕΥ̓ ν 
ὁμοταγῶν ἢ διὰ φθόνον, ἢ πρὸς ἑτέρων χάριν, ἢ πρὸς 
2 ,ὔ “τ. δι “( ᾿ Ἄς τς Ἂς θ “Ὁ 9 ΄ Ὁ 

ἀπέχθειαν, ἢ ἑτέρῳ τινὶ μὴ ὀρθῷ τις ἐκβάλληται λογισμῷ. 

ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 

“ εὖ ᾿ δ Ν “ Ρ] ᾿ “-“ “ 235. Ὅταν δὲ καὶ ὑπὸ τῶν ἐναντίων τοῦτο πάσχειν συμ- 
’ 50 Χ , - 9 εἶ ἣν - Ν , “ 

βαίνῃ, οὐδὲ λόγου δεῖν οἶμαι πρὸς τὸ δεῖξαι τὸ κέρδος ὅσον 
ΕῚ »" Ν “- «ς ἴον , ΄ Ε “- 

αὐτῷ διὰ τῆς ἑαυτῶν συλλέγουσι πονηρίας ἐκεῖνοι. 
»" “- “- Ἀ “ 

236. Τοῦτο οὖν δεῖ πανταχόθεν περισκοπεῖν καὶ ἀκριβῶς 
- ᾿Ὶ “ ’ὔ ΄ 

διερευνᾶσθαι, μή πού τις σπινθὴρ τῆς ἐπιθυμίας ἐκείνης 

ἐντυφόμενος λάθη. 237. ᾿Αγαπητὸν γὰρ καὶ τοὺς ἐξ 
ἀρχῆς καθαρεύοντας τοῦ πάθους ἡνίκα ἂν ἐμπέσωσιν εἰς 

τὴν ἀρχὴν δυνηθῆναι τοῦτο διαφυγεῖν" εἰ δέ τις καὶ πρὶν 
ἢ τυχεῖν τῆς τιμῆς τρέφει παρ᾽ ἑαυτῷ τὸ δεινὸν καὶ ἀπηνὲς 

-“ , ᾽ Ἁ ΝΜ ᾽ “- ᾽ “ «ς Χ 2 -“ 

τοῦτο θηρίον, οὐδὲ ἔστιν εἰπεῖν εἰς ὅσην ἑαυτὸν ἐμβαλεῖ 
κάμινον μετὰ τὸ τυχεῖν. 238. Ἡμεῖς δὲ (καὶ μή τοι 

4 αἀναξιον τι] οὔὴ τι νιὶρσ 6 τὴν τιμὴν ΔΌΨΜΥΖ Πδηγ || 16 πανταχου 

σκοπεῖν ΥΖ ἷὶ 17 διερευναν νὰ]σ || 18 εντυῴφωμενος 2 νυ] [[ 22 εμβαλλει οἵ 

Ι. ὡς Χριστ. κτλ. ἃ 56 ΠΑ 5 11. ὁμοταγῶν] (' ταηρεὰ ἴῃ (6 
(σοπηϊσι5) : ΟΡ. ΟἹ 11 ὁ τὰς ἁπάντων 
κτλ. 

6, προξενεῖ] “27.175 : 6Ρ. ἵν 9 
μείζονα προξενῆσαι τὸν μισθόν. ΔΝ ἢ 
115 νευ 15 σοπηδοίϊοα (ῃς δά]. πρό- 
ἕενος, ἰου πὰ αἱ 1Π| 15 προφάσεις αἱ 
ταύτης πρόξενοι τῆς τιμῆς, ἀῇ! Υ 1 
πολλῶν πρόξενον ἀγαθῶν. 

τό. μακάριοι] Μαῖϊ. ν΄ 11, 12 
(ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσιν 
ἍΥΗ.). 

ΒΔΤῚ6 ΤΟΥ 1.6.) “ ἐφηαίς.ἢ 
12. λογισμῷ] " αῤῥοξτέε,᾽ “ἱγνεῤιῖξε᾽ : 

ΟΡ. νἱ 3 λογισμὸς ἄτοπος: ἀηά 566 
ΕἸΕΙὰ οὐ “70»17)1. γι 77α,. 402 Ὁ. 

18. ἀγαπητόν κτλ.] " Πἶ αν ἦέ 
σαί μοι 1.0. ἐλοσό τοῖο αγὲ {γιγιοεόηέ 
97 ἐλαΐί ῥαςεῆογε αὐ Αγοί αγὸ αὐΐέ ἴο 
ἐδεαῤε {έ᾽: ορ. 11 14 ἀγαπητὸν... 
δυνηθῆναι. ᾿Εμπέσωσιν ἵγιρ]165 {Π6 
ἀδηρσου ἀπά ἰδθηηρίαιίοη οὗ ροννει. 
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οὃ ΟΕ Υ505ΤΟΜ τ [11]. χε 

νομίσῃς μετριάζοντας ἡμᾶς ἐθελῆσαι ἄν ποτε ψεύσασθαε 

πρὸς σὲ), πολλὴν ταύτην κεκτήμεθα τὴν ἐπιθυμίαν" καὶ 
μετὰ τῶν ἄλλων ἁπάντων, οὐχ ἧττον ἡμᾶς καὶ τοῦτο 
ἐφόβησε καὶ πρὸς ταύτην ἔτρεψε τὴν φυγήν. 230. Καθά- 

περ γὰρ οἱ σωμάτων ἐρῶντες, ἕως μὲν ἂν πλησίον εἶναι 
τῶν ἐρωμένων ἐξῇ, χαλεπωτέραν τοῦ πάθους τὴν βάσανον 

ἔχουσιν" ὅταν δὲ ὡς ποῤῥωτάτω τῶν ποθουμένων ἑαυτοὺς 
ἀπαγάγωσι, καὶ τὴν μανίαν ἀπήλασαν: οὕτω καὶ τοῖς 
ταύτης ἐπιθυμοῦσι τῆς ἀρχῆς, ὅταν μὲν πλησίον αὐτῆς 

γένωνται, ἀφόρητον γίγνεται τὸ κακόν: ὅταν δὲ ἀπελπί- 

σωσι, καὶ τὴν ἐπιθυμίαν μετὰ τῆς προσδοκίας ἔσβεσαν. 

240. Μία μὲν οὖν αὕτη πρόφασις οὐ μικρά: ἀλλὰ καὶ εἰ 

μόνη καθ᾽ ἑαυτὴν οὖσα ἐτύγχανεν, ἱκανὴ ταύτης ἡμᾶς 
ἀπεῖρξαι τῆς ἀξίας. 

ΧΙ]. 241. Νῦν δὲ καὶ ἑτέρα ταύτης οὐχ ἥττων 
,ὔ ,7ὔ ἦ, 5 . , 3 - 

προστέθειται. τίς δέ ἐστιν αὕτη; νηφάλιον εἶναι δεῖ 

τὸν ἱερέα, καὶ διορατικὸν, καὶ μυρίους πανταχόθεν κε- 
κτῆσθαι τοὺς ὀφθαλμοὺς, ὡς οὐχ ἑαυτῷ μόνον, ἀλλὰ καὶ 

πλήθει ζῶντα τοσούτῳ. 242. Ἡμεῖς δὲ ὅτε νωθροὶ καὶ 

παρειμένοι καὶ πρὸς τὴν ἑαυτῶν μόλις ἀρκοῦντες σωτηρίαν, 
καὶ αὐτὸς ἂν ὁμολογήσειας, ὁ μάλιστα πάντων τὰ ἡμέτερα, 

243. Μὴ γάρ 
μοι νηστείαν ἐνταῦθα εἴπης, μηδὲ ἀγρυπνίαν, μηδὲ χαμευ- 

διὰ τὸ φιλεῖν, κρύπτειν σπουδάζων κακά. 

Ἁ Ἁ “ ,ὔ ’ὔ 

νίαν, καὶ τὴν λοιπὴν τοῦ σώματος σκληραγωγίαν. καὶ 
΄ Ἀ Ν “ ᾽ , 3 ὃ }] Ν ᾽ν » 5 , 

τουτῶν μὲν γαρ οσον απτέχομεν, οἶδας εὐ δὲ και εἰς ακρι- 

1 εθελησαι αν] -Ὁ τι γ2 νὰ]ρ || 13 ἱκανὴ] Ἐν 2 ᾿ϊ 24 οἵὰὴ λοιπὴν Υ 

1. μετριάζοντα ] ΟὈΟ. μετριά- 
ὥοντα τὶ 5 (ποίε). 

Ιο. ὅταν δὲ ἀπελπ.]} “ ὀκξέ τυλέ7: 
ἔλεν λαῦε εεασεαῖ ἐο λοε." 

11. ἔσβεσαν) σποτηῖϊο δουῖβί : ορ. 
εἰργάσατο 1ἱ 3 (ποίΕ). 

ΧΙ]., Χ1Π1. “43. δίσλοῦ ἐς εα δα τεῤο71 
20 γαεὲ γιαγῖν αὐ ίἜ͵αιξες, ἀγα ἐο ἐχεγέ 
εογσίαγιέ σεἰγεγεῤγέσοίογε: ἃ ἑαδᾷ ἰο 
τυλίεῦ Ολγγ5. γεεἰς ἀϊγιδεῖζ ἰο ἦέ 
μγιεφαί. 

ι6. νηφάλιον] “Ξοὖεγ,᾽ "εατίϊοτι᾽: 
566 1 ΤΠη. 1] 2, ΠΊΟΝΙ 15 ἀραΐῃ τα- 
[εγγεά ἴο ἴῃ νἱ 5 (τό 3171.). 

17. μυρίους κτλ.} ΠΚ6 Ατρτιβ ἴῃ 
[Π6 ἸΙερεπά οὗ ἴΙο: Αβδβοῆ. 2. Κ. 678. 

20. παρειμένοι] “7εεὐέε.᾽ 
23. νηστείαν κτλ.}] ΟΡ. 1 1 

νηστείαν ἄσκει κτὰ. (ποίε5). Σκλη- 
ραγωγίαν Ξε ἴπΠ6 αϑορίϊς πὸ οἵ {ΠεῈ 
τη ηΚ. 

Ύ ΎΥ ,Ὸ νν...]΄0ῳ,ᾳΨ ΦΌΝΟΝ 



111. Χα]] 2Ε 5ΑΘΕΚΦΟΤΊΤΟ όο 

-“ [4 “ 

βειαν ἡμῖν κατώρθωτο, οὐδὲ οὕτως μετὰ τῆς παρούσης 
, Μ . π᾿ 

νωθρότητος ἴσχυσεν ἄν τι πρὸς τὴν ἐπιστασίαν ἡμᾶς 
“- » " ’, 

ταῦτα ὠφελῆσαι ἐκείνην. 244. ᾿Ανθρώπῳ μὲν γὰρ εἰς 
ὅ, Ν “- - 

οἰκίσκον τινὰ κατακλεισθέντι, καὶ τὰ αὑτοῦ μεριμνῶντι 
[ ἈΝ ΕΝ “ ΄ὔ Ἀ Φ ΄. Ε] Ν 

μόνον, πολλὴν ἂν ταῦτα παράσχοι τὴν ὠφέλειαν" εἰς δὲ 

τοσοῦτον σχιζομένῳ πλῆθος, καὶ καθ᾽ ἕκαστον τῶν ἀρ- 
΄ γΧ0 7 Ἃ ,ὕ , ΄ ᾿ . 

χομένων ἰδίας κεκτημένῳ φροντίδας, τί δύναιτ᾽ ἂν πρὸς 
Ἁ 

τὴν ἐκείνων ἐπίδοσιν ἀξιόπιστον συμβάλλεσθαι κέρδος, 
ἈΝ Ἁ Ν 

ἐὰν μὴ ψυχὴν εὔτονον καὶ ἰσχυροτάτην ἔχων τύχῃ; 
ΧΙΠΠ. 245. Καὶ μὴ θαυμάσῃς εἰ μετὰ τοσαύτης καρτερίας 

ἑτέραν βάσανον ζητῶ τῆς ἀνδρείας τῆς ἐν ψυχῆ. 246. Τὸ 
κ ΄, ἣν ᾿Ξ ΝΥ 

μὲν γὰρ σίτων καὶ ποτῶν καὶ στρωμνῆς καταφρονεῖν 
- -“ -“ ΕῚ Ν ΝΜ « “-“ ΩΝ Ἁ ΄, “ς 

ἁπαλῆς, πολλοῖς οὐδὲ ἔργον ὁρῶμεν ὃν, καὶ μάλιστά γε 
“ 2 δ ΄ 

τοῖς ἀγροικότερον διακειμένοις, καὶ οὕτως ἐκ πρώτης 
-“ “-“ . ᾽ὔ Ν “ Νὴ « ,ὔ “-“ “-“ 

τραφεῖσι τῆς ἡλικίας, καὶ πολλοῖς δὲ ἑτέροις, τῆς τε τοῦ 
΄ “ “- Ζ ΄ 

σώματος κατασκευῆς καὶ τῆς συνηθείας ἐξευμαριζούσης 
τὴν ἐν ἐκείνοις τοῖς πόνοις τραχύτητα. ὕβριν δὲ, καὶ 

Ά, Ν Ἁ -“ 

ἐπήρειαν, καὶ λόγον φορτικὸν, καὶ τὰ παρὰ τῶν ἐλατ- 

τόνων σκώμματα τά τε ἁπλῶς καὶ τὰ ἐν δίκῃ λεγόμενα, 
καὶ μέμψεις τὰς εἰκῆ καὶ μάτην παρὰ τῶν ἀρχόντων καὶ 

παρὰ τῶν ἀρχομένων γινομένας, οὐ τῶν πολλῶν ἐνεγκεῖν, 

ἀλλ᾽ ἑνός που καὶ δευτέρου. 247. Καὶ ἴδοι τις ἂν τοὺς 

ἐν ἐκείνοις ἰσχυροὺς πρὸς ταῦτα οὕτως ἰλιγγιῶντας, ὡς 

ΙΟ μετα τοσαυτην καρτεριαν οἴγ2 [[ 11 τὴν εν τη ψυχὴ 2 νὰ!]σ ᾿ 12 κατα- 

φρονεινῚ απεχεσθαι γΥ ᾿ἰἱ 23 ισχυροτερους Υ 

3. εἰς οἰκίσκον κτλ. ὙΠεῖε ἰδ ρμδαγις εἰϊδέχεϊ," 
δὴ ἰηϊογοβίϊηρ 5: τ] αυγ θεΐννεθη [15 16. ἐξευμ.]} " »ιαξίγιρ" 6α5}.᾽ 
Ῥαββᾶσα δηὰ 106. αὖ Οογογα 5258. 19. ἁπλῶς] “τασπαδίν,, 1.6. 85 
1: (πέρας μὲν γὰρ ἅπασιν ἀνθρώποις ορροβεά ἴ(ο ἃ ἰογπια] ᾿παρσπηεπηΐ : οΡ. 

ἐστὶ τοῦ βίου θάνατος), κἂν ἐν οἰκίσκῳ δὌεϊονν, ἀηὰ 11] το. 
τις αὑτὸν καθείρξας τηρῇ : ορ. Ζηΐγοά. 22. ἑνός που καὶ δ. ΟΡ. 41 χὰ 
Ρ. χχχῖν. ΕῸγ οἰκίσκος ΟΡ. 4150 νἱ 7,0 ἑνὶ μόνῳ ἢ δευτέρῳ χρώμενον φίλῳ, 
12, ετα ἰτ ἰ5 υϑεὰ οἵ {Π6 ς6}} νό ἕνα μόλις ἢ δεύτερον. 866 «͵50 
οοσυρίεα Ὀν ΟἸγυ5., ἴῃ ψνῃ] ἢ (ἢ 6 
σοηνογβαϊίοη νυ ἢ Β451} ἴοοῖς Ρῥ]αςα. 

8, ἀξιόπιστον] 1.6. ἀξιόλογον ; 
“ εὐγσταεγαὐἑε,᾽ “ ἐρεῤογέαγι.᾽ 

ΧΙΠΠ. 13. οὐδὲ ἔργον] “ὄν "0 

ΟΙεπι. ΑἸοχ. «ϑ)γοριαΐεὶς νἱὶ (εά. 
Ηοτι- Μαγοῦ) Ρ. 322, ϑομηα “421- 
εἴδηες πᾶ θχ 5.0. 

23. ἰλιγγιῶντας] 
λεαά-.᾽ 

“ ἠοδῖγιρ ἐλεεῖν 

ΙοΟ 

15 

20 
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μᾶλλον τῶν χαλεπωτάτων ἀγριαίνειν θηρίων. 248. Τοὺς 
δὴ τοιούτους μάλιστα τῶν τῆς ἱερωσύνης ἀπείρξομεν περι- 
βόλων. τὸ μὲν γὰρ μήτε πρὸς τὰ σῖτα ἀπηγχονίσθαι 

, 5 ΄ φφ ᾿Ὶ “-“ ᾽ ᾿ ΕΝ ΄ὔ μήτε ἀνυπόδητον εἶναι τὸν προεστῶτα οὐδὲν ἂν βχάψειε 
5 τὸ κοινὸν τῆς ἐκκλησίας" θυμὸς δε ἄγριος εἴς τε τὸν κεκτη- 

μένον εἴς τε τοὺς πλησίον μεγάλας ἐργάζεται συμφοράς. 
240. καὶ τοῖς μὲν ἐκεῖνα μὴ ποιοῦσιν οὐδεμία ἀπειλὴ 

παρὰ τοῦ θεοῦ κεῖται" τοῖς δὲ ἁπλῶς ὀργιζομένοις γέεννα 
κ᾿ . Ξ 7 ᾽ , - “ 3 ε 

καὶ τὸ τῆς γεέννης ἠπείληται πῦρ. 250. “Ὥσπερ οὖν ὁ 
, 3 ἣῃ “- Ὁ “- “ “ ᾽ “-“ 2 “2 

το δόξης ἐρῶν κενῆς, ὅταν τῆς τῶν πολλῶν ἀρχῆς ἐπιλάβηται, 

μείζονα τῷ πυρὶ παρέχει τὴν ὕλην: οὕτως ὁ καθ᾽ ἑαυτὸν 
καὶ ἐν ταῖς πρὸς ὀλίγους ὁμιλίαις κρατεῖν ὀργῆς μὴ δυνά- 

» 3 τι νν ᾽ “ “ ΄ Ὁ" 

μενος, ἀλλ᾽ ἐκφερόμενος εὐχερῶς, ὅταν πλήθους ὅλου 

προστασίαν ἐμπιστευθῇ, καθάπερ τι θηρίον πανταχόθεν 
15 καὶ ὑπὸ μυρίων κεντούμενον, οὔτε αὐτὸς ἐν ἡσυχίᾳ δύναιτ᾽ 

ἄν ποτε διάγειν, καὶ τοὺς ἐμπιστευθέντας αὐτῷ μυρία 

διατίθησι κακά. ΧΙΝ, 251. Οὐδὲν γὰρ οὕτω καθαρό- 

τητα νοῦ καὶ τὸ διειδὲς θολοῖ τῶν φρενῶν ὡς θυμὸς 

ἄτακτος καὶ μετὰ πολλῆς φερόμενος τῆς ῥύμης. 252. Οὗτος 
“ ᾿» ΄ ᾿ Υ͂ , Ν », 

20 γάρ, φησιν, ἀπόλλυσι καὶ φρονίμους. καθάπερ γὰρ ἔν 
7ὔ Ν ς “-“ “ 5 Ἂ, ᾽ τινι νυκτομαχίᾳ σκοτωθεὶς ὁ τῆς ψυχῆς ὀφθαλμὸς οὐχ 

«ς 7, “-“ ᾿ " “-“ 4 » ᾿ Ἁ εὑρίσκει διακρῖναι τοὺς φίλους τῶν πολεμίων, οὐδὲ τοὺς 

Ι μάλλον των αγριαινοντων χαλεπαίνειν θηρ. ἴ |Ϊ τοὺς δὲ τοιουτοὺς Υ̓͂ 

να] || 8 τοις δε ταυτα ἀπλως οργιζομενοις α ᾿ἰϊ 109 θυμος γαρ φησιν ψΥ2 ναὶσ 

21 σκοτισθεις ἔγ [|. 22 οὐδὲ τοὺς εντιμους των ἀτίμων ὮΖ ΠΘΠΥ νὰ]σ 

3. πρὸς τὰ σῖτα ἀπηγχ.] ἰ.6. ἰο ἀλλ᾽ ἅπερ ἂν αὐτοὺς οἱ ἐχθροὶ διέ- 
Ἰῖνε δ {πε Ροϊπί οἵ βίαγνδίίἊοηῃ. θηκαν, ταῦτα ἑαυτοῖς κατειργάσαντο. 

8. ἁπλῶΞ] “τυϊέλοιεέ γεασοῦε᾽ : 50 ΧΙΨ. ΑἹ 2αρεϊογιαίε {6712 67, ΤΣ ὦ 
ΔΡονε. Τῇῆδα τεΐξεγεησε 15 ἴο Μαίζύ.. ργαῦὺδ γαμείξ 124. ἃ ὀΐϊσλοῤ: ἀραὶ, 77 
ν 22. φεγογαί, ἐλε τυεαηιόσοες οὗ ἑλοσό 7: 

13. ἐκῴερ. εὐὖ.}] “Μνέγιρ {ηίο α ἀϊσὰ ίαζες αγὰ α ὀααῖ ϑααηηῤίς ἴο 
2α551ο72." οἵλεγς, τυῖο αγὲ γεααῖν ἕο ἐρεϊξαέε ἐλδ 

16. τοὺς ἐμπ. Διατιθέναι ἴα.εβ γαμίίς οὔ ἐλεῖγ σιεῤῥεγίογο. 
ἴῃ ΟΠγυ5. ἴννο δοσυβαζίνεβ, οη6 οὗ [Π68 18. τὸ δι. θολ.] “Ζγοτεόίες ἐλδ εἶδαν, 
ΡῬείβοῃ, δπᾶ οπα οὗ ἴπ6 {ῃϊπρ: ορ. τυὐαΐε7..᾽ 
οριηι. ἐη 21. αὐ Κοηι. 452 Ὁ 20. φησί] Ρτον. χν 1 (1,ΧΧ). 

πις ᾿Ξ ει Ζ8υ.. 
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ἀτίμους τῶν ἐντίμων: ἀλλὰ πᾶσιν ἐφεξῆς ἑνὶ κέχρηται 
τρόπῳ, κἂν λαβεῖν τι δέη κακὸν, ἅπαντα εὐκόλως ὑπομέ- 
νων, ὑπὲρ τοῦ πληρώσαι τὴν τῆς ψυχῆς ἡδονήν. 253. Ηδο- 

νὴ γάρ τίς ἐστιν ἡ τοῦ θυμοῦ πύρωσις, καὶ ἡδονῆς χαλε- 

πώτερον τυραννεῖ τὴν ψυχὴν, πᾶσαν αὐτῆς τὴν ὑγιῆ 
κατάστασιν ἄνω καὶ κάτω ταράττουσα. Καὶ γὰρ πρὸς 
ἀπόνοιαν αἴρει ῥᾳδίως καὶ ἔχθρας ἀκαίρους καὶ μῖσος 

ἄλογον, καὶ προσκρούματα ἁπλῶς καὶ εἰκῆ προσκρούειν 

παρασκευάζει συνεχῶς, καὶ πολλὰ ἕτερα τοιαῦτα καὶ 
λέγειν καὶ πράττειν βιάζεται, πολλῷ τῷ ῥοίξῳ τοῦ πάθους 
τῆς ψυχῆς ὑποσυρομένης, καὶ οὐκ ἐχούσης ὅποι τὴν αὐτῆς 

ἐρείσασα δύναμιν ἀντιστήσεται πρὸς τοσαύτην ὁρμήν. 

254. ᾿Αλλ᾽ οὐκ ἔτι σὲ εἰρωνευόμενον ἀνέξομαι περαιτέρω" 

τίς γὰρ οἶδέ, φησιν, ὅσον ταύτης ἀπέχεις τῆς νόσου; 

255. Τί οὖν, ἔφην, ὦ μακάριε, βούλει πλησίον με τῆς 

πυρᾶς ἀγαγεῖν, καὶ παροξῦναι τὸ θηρίον ἠρεμοῦν; ἢ 

ἀγνοεῖς, ὡς οὐκ οἰκείᾳ τοῦτο κατωρθώσαμεν ἀρετῇ, ἀλλ᾽ 

ἐκ τοῦ τὴν ἡσυχίαν ἀγαπᾶν; τὸν δὲ οὕτω διακείμενον 

ἀγαπητὸν ἐφ᾽ ἑαυτοῦ μένοντα, καὶ ἑνὶ μόνῳ ἢ δευτέρῳ 

χρώμενον φίλῳ, δυνηθῆναι τὸν ἐκεῖθεν διαφυγεῖν ἐμπρη- 

σμὸν, μὴ ὅτι εἰς τὴν ἄβυσσον τῶν τοσούτων ἐμπεσόντα 
φροντίδων. 2506. Τότε γὰρ οὐχ ἑαυτὸν μόνον, ἀλλὰ καὶ 

ἑτέρους πολλοὺς ἐπισύρει μεθ᾽ ἑαυτοῦ πρὸς τὸν τῆς ἀπω- 
λείας κρημνὸν, καὶ περὶ τὴν τῆς ἐπιεικείας ἐπιμέλειαν 

ἀργοτέρους καθίστησι. πέφυκε γὰρ, ὡς τὰ πολλὰ, τὸ 

6 σπαραττουσα γ' ᾿ 11 οπου ΥΖ2 νυσ ᾿ἰ τὴν αὐτὴης ερεισοι αδυναμιαν και 

αντιστήσεται γῦ ᾿ 17 ἀρετὴ] δυναμει Υ ᾿'ὶ αλλα τω τὴν ἡσυχίαν αὙ. ΔΌΥ 

Ι. κέχρηται] ΟΡ. κεχρῆσθαι '' 1 τούτοις. 
(ποίε). 19. ἀγαπ. δυν.] Ορ. Πὶ|ιι ἀγα- 

10. ῥοίζῳ τ. π.}] “ὃν ἐλε γιοῦ πητὸν.. δυνηθῆναι. 
(ἐρνεῤείῃ5) οΥ αΞἴογε.᾽ 1ῤ. ἐφ᾽ ἑαυτοῦ μέν.] Ο. νὶ 6 

16. παροξ. τὸ θηρ. ἦρῦ Τὴε6 μένειν ἐφ᾽ ἑαυτῶν, νἱ 7 μένων ἐφ᾽ 
οΡρΡοϑβίΐίε οἵ ουγ "ἴο Ἰεΐ βϑεερίησ ἄορβ ἑαυτοῦ. 
116. Νοῖίε [Πς6 ροβιτίοη οἵ ἠρεμοῦν 16, ἑνὶ μόνῳ ἢ δευτ.}] Ο. {Π| 13 
(τ. “τῆς Ὀεαβί ἂς 1 5]εερ5᾽): δά. ὀ ἑνός που καὶ δευτέρου (ποίε). 
ΠΡ. νἱ 12 τοῖς νοσήμασι λυττῶσι 2τ. μὴ ὅτι] "»ικελ »ιογέ.ἢ 
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-“ ͵ὔ “ ἠ » ͵7 “ ΄ 

τῶν ἀρχομένων πλῆθος ὥσπερ εἰς ἀρχέτυπόν τινα εἰκόνα 
-“ ΄ , .« ΄-“ Ἀ Ν ,ὔ 

τοὺς τῶν ἀρχόντων τρόπους ὁρᾶν, καὶ πρὸς ἐκείνους ἐξο- 
-“ ,ὔ -“" οὗ Ὲ 

μοιοῦν ἑαυτούς. πῶς οὖν ἄν τις τὰς ἐκείνων παύσειε 
Ν ᾿ , 9. ΄ ΄, 4“. " ͵7 , 

φλεγμονὰς, οἰδαίνων αὐτός; τίς δ᾽ ἂν ἐπιθυμήσειε ταχέως 
-“ “ ,  ϑ Ν γ᾿ ᾽ ,ὔ Ὁ -“ 

τῶν πολλῶν γενέσθαι μέτριος, τὸν ἄρχοντα οργίλον ορῶν; 
» Ν 5», - », ᾿Ἶ “ ΄ ,, ͵] 

257. Οὐ γὰρ ἔστιν, οὐκ ἔστι τὰ τῶν ἱερέων κρύπτεσθαι 
9. ἊΨ 2 Ν Ν Ἀ Ὡ ΄ ’ὔ 

ἐλαττώματα, ἄλλα καὶ τὰ μικρότατα ταχέως κατάδηλα 
Ψ ἣν ᾿ μ ᾿Ὶ “ Ἀ Ἂ ΕΙΣ ΄ 

γίνεται. 258. Καὶ γὰρ ἀθλητὴς, ἕως μὲν ἂν οἴκοι μένῃ 
Ἀ κ ᾿ ΄ ΠΥΙ ΣΝ ἘΞ Ἃ ᾽ ΄ 

καὶ μηδενὶ συμπλέκηται, δύναιτ᾽ ἂν λαθεῖν, κἂν ἀσθενέ- 
ὶ ,ὔ εἰ “ 

στατος ὧν τύχῃ" ὅταν δὲ ἀποδύσηται πρὸς τοὺς ἀγῶνας, 
» Ψ. »-»“ ΄ 

ῥᾳδίως ἐλέγχεται. καὶ τῶν ἀνθρώπων τοίνυν οἱ μὲν τὸν 
Ν ΄-“ -“ Ψ, 

ἰδιωτικὸν τοῦτον καὶ ἀπράγμονα βιοῦντες βίον ἔχουσι 
-“ ,7ὔ 

παραπέτασμα τῶν ἰδίων ἁμαρτημάτων τὴν μόνωσιν" εἰς 
Ἷ ΄ 

δὲ τὸ μέσον ἀχθέντες καθάπερ ἱμάτιον τὴν ἠρεμίαν ἀπο- 
“-“ “- Ν -»" Ν Ν 

δῦναι ἀναγκάζονται, καὶ πᾶσι γυμνὰς ἐπιδεῖξαι τὰς ψυχὰς 
Ν -“ δ “-“ ἈΝ 

διὰ τῶν ἔξωθεν κινημάτων. 259. “Ὥσπερ οὖν αὐτῶν τὰ 
Ἅ " Ν Ν “- 

κατορθώματα πολλοὺς ὦνησε, πρὸς τὸν ἴσον παρακαλοῦντα 
“- εἰ Ν ,ὔ 

ζῆλον, οὕτω καὶ τὰ πλημμελήματα ῥᾳθυμοτέρους κατέ- 
Ν Ἀ -“ Ψ “-“ ,7ὔ ΜΝ Ν 

στησε περὶ τὴν τῆς ἀρετῆς ἐργασίαν, καὶ βλακεύειν πρὸς 
ἈΝ ἣν 

διὸ χρὴ 
“ Ν ΄ [4 “-“ “ 

πάντοθεν αὐτοῦ τὸ κάλλος ἀποστίλβειν τῆς ψυχῆς, ἵνα 

᾿ . “-“ ὔ Ἷ , 

τους ὑπὲρ τῶν σπουδαίων παρέσκευᾶασε πονοῦς. 

Ν ᾽ “ “ ᾿ , ͵ Ν “ ς ΄ 

καὶ εὐφραίνειν ἅμα καὶ φωτίζειν δύνηται τὰς τῶν ὁρώντων 

ψυχάς. 
΄ ΄ ΄ Ἁ , 

ὥσπερ ἔν τινι σκότῳ πραττόμενα, τοὺς ἐργαζομένους 

26ο. Τὰ μὲν γὰρ τῶν τυχόντων ἁμαρτήματα, 

, Ν “-“ - 

ἀπώλεσε μόνους" ἀνδρὸς δὲ ἐπιφανοῦς καὶ πολλοῖς γνω- 

4 τις δ᾽ αν ευὐπειθησειε 2 []Ϊ 6 οὐ γὙαρ εστιν]-" δυνατον Υ ᾿ἰϊ οὐκ εστι] -ἰ- δυνατον 

2 νὰ]σ |ἰ 7 τα μικρα 2 νυΐϊσ 9. δυναται λανθανειν νυ]ρ [Ϊ ασθενεστερος Υ ᾿Ϊ 

14 ερήημιαν ς 15 αποδειξαι Υ2 [ 10 βλακευεσθαι ἵν ΠΩ οἷν 

2. τοὺς... τρόπους] 1.6. εἰς τοὺς 
τρόπους. ΤῊ σΟΙΠΡΔΙΒΟΠ5 γνΠΘΓΕ ἴνγο 
Ῥταροβίτίοπαὶ οαιιβεβ ἀγα σοι] δα ἴο- 
σεοίμευ ὈΥ ὡς -Ξ ' α5,᾽ ἴΠ6 οπηϊββίοη οὗ 
τῃ6. Ργεροβιίξοη 'ἰπ οπα οὗ {Π6 ἴννο 
οἴδιαβοϑ (δὲ νυ ΠΙ ἢ 5 ποῖ ᾿πἰσοάποθα 
ὈΥ ὧς) ἰ5 τεααθηΐ: σρ.ν 1 οὐκ ἐθέ- 
λουσιν ὡς πρὸς διδασκάλους διακεῖσθαι 
τοὺς λέγοντας (1.6. πρὸς τοὺς λέγον- 

ταϑ)ὴ, νὶ 7 τῷ χειμῶνι (ποῖΐε) : 566 
ΟἴΠοΥ ᾿πϑίαποαβ ἴῃ ΕἼΘ] ἃ οἡ Ζοριη. 
271 77α{:. 471. Α. 

Ιο. πρὸς τοὺς ἀγῶνας, ῥἡ. ἐλ. ἃ 
ΒΘΏΔΓΙΕΙΒ : ΟΡ. ΟἹ ἰἰ τ ὁ τὰς ἁπάντων 
κτλ. 

19. βλακεύειν] “20 δὲ τ»αϊοίε».᾽ 
21. αὐτοῦ] ἴο "δ ἴακεη ψ ἢ τῆς 

ψυχῆς. 
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ὡς , Ἁ ,“ ΄ Ἁ ,ὔ 

ρίμου πλημμέλεια κοινὴν ἅπασι φέρει τὴν βλάβην, τοὺς 
5 , ἈΝ μὴ “ 3 -“ ς -“ 

μὲν ἀναπεπτωκότας πρὸς τοὺς ὑπὲρ τῶν ἀγαθῶν ἱδρῶτας 
᾿: - Ἁ , “- 

ὑπτιωτέρους ποιοῦσα, τοὺς δὲ προσέχειν ἑαυτοῖς βουλο- 
΄ }] ΄ Ν Ε ΄ Υ Ν ἣν , 

μένους ἐρεθίζουσα πρὸς ἀπόνοιαν. 261. Χωρὶς δὲ τούτων 
ἈΝ -“ “-“ ἃ , γ. 

τὰ μὲν τῶν εὐτελῶν παραπτώματα, κἂν εἰς τὸ μέσον ἔλθη, 
Ε] “ Μ , ἊΣ “-“ οὐδένα ἔπληξεν ἀξιόλογον πληγήν" οἱ δὲ ἐν τῇ κορυφῇ 

μ' “-“ “- “- Χ “- 

ταύτης καθήμενοι τῆς τιμῆς πρῶτον μὲν πᾶσίν εἰσι κατά- 
Μ -“" ω ΄ 

δηλοι, ἔπειτα κἂν ἐν τοῖς μικροτάτοις σφαλῶσι, μεγάλα 
Ἁ Ν -“ Μ ΄, εν “ ΄ “ 

τὰ μικρὰ τοῖς ἄλλοις φαίνεται" οὐ γὰρ τῷ μέτρῳ τοῦ 
- “ , φ.-») Ἁ 

γεγονότος ἀλλὰ τῇ τοῦ διαμαρτόντος ἀξίᾳ τὴν ἁμαρτίαν 
-“ “ Ν »" Ν φ , ͵ Ἁ 

μετροῦσιν ἅπαντες. 262. Καὶ δεῖ τὸν ἱερέα καθάπερ τισὶν 
5 , “ ΄, - , “-“ ἀδαμαντίνοις ὅπλοις πεφράχθαι τῇ τε συντόνῳ σπουδῇ, 

᾿ -“ -“ Ἑ) ΄, ΄ ΄ 

καὶ τῇ διηνεκεῖ περὶ τὸν βίον νήψει, πάντοθέν τε περισκο- 
»“»“ Ἁ ΄ , " 

πεῖν, μὴ πού τις γυμνὸν εὑρὼν τόπον καὶ παρημελημένον 

πλήξη καιρίαν πληγήν. πάντες γὰρ περιεστήκασι τρῶσαι 
μ - “ - ἣ 

ἕτοιμοι καὶ καταβαλεῖν, οὐ τῶν ἐχθρῶν μόνον καὶ πολε- 
’ Ν “ “- ΄ 

μίων ἀλλὰ καὶ αὐτῶν πολλοὶ τῶν προσποιουμένων φιλίαν. 
-“ Ν - Ν ἐν 263. Τοιαύτας οὖν ἐπιλέγεσθαι δεῖ ψυχὰς οἷα τὰ τῶν 

͵ ’ὔ “-“ “- “Ὁ 

ἁγίων ἐκείνων ἀπέδειξε σώματα ἡ τοῦ θεοῦ χάρις ἐν τῇ 
΄, , Ἁ ’, 

Βαβυλωνίᾳ καμίνῳ ποτέ. οὐ γὰρ κληματὶς καὶ πίσσα 
" “ ς “- Χ ΄ὔ Ἀ 2 Ν Χ 

καὶ στυππεῖον ἡ τοῦ πυρὸς τούτου τροφὴ, ἀλλὰ πολυ 
, Ἀ “ 

τούτων χαλεπωτέρα. ἐπεὶ μηδὲ πῦρ τὸ αἰσθητὸν ὑπόκειται 
“ ᾽ “- ΄ 

ἐκεῖνο, ἀλλ᾽ ἡ παμφάγος αὐτοὺς τῆς βασκανίας περιστοι- 
, , , 9 , Ἁ ᾽ ' 

χίζεται φλὸξ, πανταχόθεν αἰρομένη, καὶ ἀκριβέστερον 

Ι πλημμελημα α ἰΪ 9. τω τοῦ γεγονοτος μεγεθει νὰ]ρ [12 πεφραχθαι] 

Ἔπαντοθεν 2 νυ]σ 13 παντοθεν περισκοπουντα νυϊσ ᾿ἰ 17 φιλιαν] φιλειν 

ΌοΖ ἔγαπο ΠΘΠΥ φίλων γ᾽ ᾿ἰ 23. αὐτον νισ [24 επαιρομενὴ [2 επινεμομενη Υ 

Ι. τοὺς. «ἀναπεπτ. κτλ. “»:αἰ- 
Ζηι ἐλὲ γέριῖες δτε7: 1076 σηῤίηιε᾽ 
(ἀναπεπτ. ἴτοτη ἀναπίπτω “ἴο [4]] 
Ὀδοῖκ ᾽). 

6. οὐδένα κτλ. ἔπληξεν Πὰ5 
ΠαΥΕῈ ἴνγο δοοσικαίϊνεβ : (1) οἵ (Π6 
αἴτγεοῖ οδ]εςί, οὐδένα, ἀπα (2) ἃ οορ- 
παΐβ δοσυβαίϊνε, πληγήν. 

τ6. ἐχθρῶν] σεῃϊζῖνε ν] ἢ πολλοί, 

ὙΠΟ πιιβὲ θ6 ΒῈρΡΡΙΙΘα ἔτομῃ [ἢ 6 
ποχί οἶδυβα. 

Ι8. τῶν ἁγίων ἐκ. ϑῃδάτδοῃ, 
Μεβμδοη, ΑΡεάπερο : Τζδη. 111 27. 

20. κλημ. κτλ. “ὀγμςλευοοά, 
2“, ἀγα ἐοτυ᾽ : ορ. αα 7) λπεσοαίϊαγε»ε 
ἐασηθ! 1 ἢ Β. 

23. βασκανίας] " ὁγυγ,᾿ " »ιαϊξε.᾽ 
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- “ Ἂς ΄ “ , 

αὐτῶν ἐπιοῦσα καὶ διερευνωμένη τὸν βίον ἢ τὸ πῦρ τότε 
“- , Ν ν, “ Γ 

τῶν παίδων ἐκείνων τὰ σώματα. ὅταν οὖν εὕρῃ καλάμης 
᾿Α , 

ἔχνος μικρὸν, προσπλέκεται ταχέως, καὶ τὸ μὲν σαθρὸν 
- 4 Ἀ Ν Ἁ “ Ἁ 

ἐκεῖνο κατέκαυσε μέρος, τὴν δὲ λοιπὴν ἅπασαν οἰκοδομὴν, 
- “-“ ᾽ ᾿ς μι ᾽ 

κἂν τῶν ἡλιακῶν ἀκτίνων οὖσα λαμπροτέρα τύχῃ, ἀπ 
“- “ , Ἵ ἐκείνου τοῦ καπνοῦ προσέφλεξε καὶ ἠἡμαύρωσεν ἥἵπασαν. 

, “ Ξ 

264. Ἕως μὲν γὰρ ἂν πανταχόθεν ἡρμοσμένος ἢ καλώς ὁ 
σι Ὁ ͵ 7 Ἔ ΄ , “ 5 “ ΕΝ Χ τοῦ ἱερέως βίος, ἀνάλωτος γίνεται ταῖς ἐπιβουλαῖς: ἂν δὲ 

τύχῃ μικρόν τι παριδὼν, οἷα εἰκὸς ἄνθρωπον ὄντα καὶ τὸ 
Ν “-“ ,,): ΄΄ “ , » » 

πολυπλανὲς τοῦ βίου τούτου περῶντα πέλαγος, οὐδὲν 

αὐτῷ τῶν λοιπῶ θωμάτων ὄφελ ὃς τὸ δυνηθῆ ὑτῷ τῶν λοιπῶν κατορθωμάτων ὄφελος πρὸς τὸ δυνηθῆ- 
- , »" » 

ναι τὰ τῶν κατηγόρων στόματα διαφυγεῖν, ἀλλ᾽ ἐπισκιάζει 
ἈΝ - “ἢ Ν Ν 2 - ΄ 

παντὶ τῷ λοιπῷ τὸ μικρὸν ἐκεῖνο παράπτωμα" καὶ οὐχ ὡς 
4 7 » Ν 5 Ἷ , Ξ » » 

σάρκα περικειμένῳ, οὐδὲ ἀνθρωπείαν λαχόντι φύσιν, αλλ, 
ε ᾽ 7, Ν - “  Ἵ 7ὕ Ε] 7, ΄ 
ὡς ἀγγέλῳ, καὶ τῆς λουπῆς ἀσθενείας ἀπηλλαγμένῳ, δικά- 

268. 
Χ Ἂ [ρῚ Ψ' τύραννον, ἕως μὲν ἂν κρατῇ, ἅπαντες πεφρίκασι καὶ κολα- 

ζειν ἅπαντες ἐθέλουσι τῷ ἱερεῖ. Καὶ καθάπερ 

κεύουσι, διὰ τὸ μὴ δύνασθαι καθελεῖν, ὅταν δὲ ἴδωσι 

προχωροῦν ἐκεῖνο, τὴν μεθ᾽ ὑποκρίσεως ἀφέντες τιμὴν οἱ 
πρὸ μικροῦ φίλοι γεγόνασιν ἐξαίφνης ἐχθροὶ καὶ πολέμιοι, 
καὶ πάντα αὐτοῦ τὰ σαθρὰ καταμαθόντες ἐπιτίθενται καὶ 
παραλύουσι τῆς ἀρχῆς" οὕτω δὴ καὶ ἐπὶ τῶν ἱερέων, οἱ 

πρὸ βραχέος, καὶ ἡνίκα ἐκράτει, τιμῶντες καὶ θεραπεύοντες, 

ὅταν μικρὰν εὕρωσι λαβὴν, παρασκευάζονται σφοδρῶς, 

ι εἐπεισιουσα ἴ [] 2 εὑρη] εχὴ « |] 4 οἰκοδομίαν οἴγ2Ζ [[ το περαιωντα α 

περαιουντα γυὶρ || 12 τὰ των κατηγορων Πῖο ἱποὶρὶξ οοἥ 1 [3 εἰς τουναντίον, 

προχωρουντα εκεινου τὰ πραγματα ΟΥ̓ νι] |] 21 και καταλυουσι ο ἰϊ 22 παρα- 

λυοντες νυ]ρ ||. 23 θεραπευ.] κολακεύοντες ς 

6. τοῦ καπνοῦ πρ. κτλ.] ἃ Πεοχα- 
τηθίου : ΟΡ. Οἱ ἴἰ 1 ὁ τὰς ἁπάντων 
κτλ. 

14. σάρκα περικ.] “ εοϑεγεα τυΐέλ 
Μερλ.. ἘἙροὺ [6 οοπῃβίγποιίίοη. ΟΡ. 
ἁλουργίδα καὶ διάδημα περικείμενος 
αα {Πεοιογηηι ἰα δη7,1 1 τῇ Ὁ. 

15. τῆς λοιπῆς ἀσθ.] ΤῊΪϊ5 566 15 
ἴο Ῥὲ ἴογ τῆς τῶν λοιπῶν ἀσθενείας. 

19. ἐκεῖνο] 1.6. [Π6 Ῥοννεὺ οἵ [6 

ἰγγαηῖ. ΤῊΣ ννοσάϑ ἐκείνου τὰ πράγ- 
ματα ἴῃ ἴΠ6 νυ]σαίθ τοδάϊησ σῖνα ἴΠ 8 
οογγθοῖ βεηβα: Ὀπὶ ἴῃ6 Μ5 δυςπουῖν 
ἴου [φῆ 15 νεῖν 5||σηῃῖ. Προχωροῦν 
ἰ5. Πεῖβ τιϑεᾶ οἵ 11]]-5σοα 55 : 5688 ἴ,. 
αηα 5, 

22. παραλύουσι τῆς ἀρχῆς] ΟΡ. 
Τῆιο. νἱῖ τό τὸν μὲν Νικίαν οὐ παρέ- 
λυσαν τῆς ἀρχῆς. 
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᾿] [ , ,ὔ ᾽ Ν ’ , ,’ὔ 

οὐχ ὡς τυραννον μόνον, αλλα καὶ τι τούτου χαλεπώτερον 

καθαιρήσειν μέλλοντες. 266. Καὶ ὥσπερ ἐκεῖνος τοὺς 
΄ , .“ Ν ι 3 ᾿ ’ὔ σωματοφύλακας δέδοικεν, οὕτω καὶ οὗτος τοὺς πλησίον 

Ν ἴον Ε] [οὶ , ΄ ,ὕ 

καὶ συλλειτουργοῦντας αὐτῷ μάλιστα πάντων τρέμει. 
“ -} “ “Ὁ “ 

οὔτε γὰρ ἕτεροί τινες οὕτω τῆς ἀρχῆς ἐπιθυμοῦσι τῆς 

ἐκείνου, καὶ τὰ ἐκείνου μάλιστα πάντων ἴσασιν, ὡς οὗτοι" 
2 , Ἁ » ΜΝ ’ “- . - Υ̓ 

ἐγγύθεν γὰρ ὄντες, εἴ τι συμβαίη τοιοῦτο, πρὸ τῶν ἄλλων 
᾽ , ᾿ , 4... ἃ ᾿ “ κ ᾿ 

αἰσθάνονται" καὶ δύναιντ᾽ ἂν εὐχερῶς καὶ διαβάλλοντες 
-“ Ἁ “- 

πιστευθῆναι, καὶ τὰ μικρὰ μεγάλα ποιοῦντες τὸν συκο- 
“-“ Ν - “- 

φαντούμενον ἑλεῖν: (τὸ γὰρ ἀποστολικὸν ἐκεῖνο ῥῆμα 
3 , ἃ ἀντέστραπται, καὶ εἴ τι πάσχει ἕν μέλος, χαίρει πάντα 

Ν Υ͂ Χ 3 ΄ ἃ ΄ , ΄ Α 

τὰ μέλη" καὶ εἰ δοξάζεται ἕν μέλος, πάσχει πάντα τὰ 
᾿ ο “ “- 

μέλη") πλὴν εἴ τις εὐλαβείᾳ πολλῇ πρὸς ἅπαντα στῆναι 
᾽ - “ , 

δυνηθείη. 267. Ἑϊς τοσοῦτον οὖν ἡμᾶς ἐκπέμπεις πόλεμον; 

καὶ πρὸς μάχην οὕτω ποικίλην καὶ πολυειδῆ τὴν ἡμετέραν 
, , ΄ 

ἐνόμισας ἀρκέσειν ψυχήν; πόθεν, καὶ παρὰ τίνος μαθών; 
« ἴω -" 

εἰ μὲν γὰρ ὁ θεὸς τοῦτο ἀνεῖλεν, ἐπίδειξον τὸν χρησμὸν, 
ὔὕ Ἁ ,’, ,ὔ 

καὶ πείθομαι" εἰ δὲ οὐκ ἔχεις, ἀλλ᾽ ἀπὸ δόξης ἀνθρωπίνης 

φέρεις τὴν ψῆφον, ἀπαλλάγηθί ποτε ἐξαπατώμενος. ὑπὲρ 
“ “-“ “ ᾽ὔ ΄, 

γὰρ τῶν ἡμετέρων ἡμῖν μᾶλλον ἢ ἑτέροις πείθεσθαι δίκαιον, 
» μὴ ΓΑ Ἕ “ “ 

ἐπειδὴ τὰ τοῦ ἀνθρώπου οὐδεὶς οἶδεν, εἰ μὴ τὸ πνεῦμα τοῦ 

Ι εἰ τι τουτου χαλεπ. [Ζ και τουτοῦυ νυὶσ 2 τοὺς του σωματος φυ- 

λακας 2 νυ]ρ [[ 6 ἰσασιν ουτοι γΥ2 [Ϊ ἢ εἰ τε 2 νὰ]ρ [[ 11 συγχαιίρει ίταῃς οἸΪν 

νυϊσ ᾿ 12 συμπασχει 2 ναὶ || 13 εὐλαβεια πολλη (οπΠ1.) να] {Ια εἰ5] προς 

ἔγΖ [|| 15 ουτω]-Ἐ καὶ νὰ ]σ || τό αἀρκειν ἴγ2 [|| 17 ανειλεν] σοα τ 5δοιίιβ 51} ἂν 

ειδὲν α ἵΔης εψηφισατο αἵ ανηγγειλεν (απηγγειλεν) οεἴεΥἹ εγνωρισε νὰ ]σ 

6. καὶ τὰ ἐκ.} “πο7γ α΄ ἐΐδγ ἄγιοτυ 17. ἀνεῖλεν] " αγιοτυογεα." ᾿Αναιρεῖν 
ἐλε ελαγαείεγ οὔ έλε ἐνγαγιέ ῥγογοιγαν, 
ας ἐλέσε᾽ (55. Κπονν {Π6 Ἄσπαγδοίου οὗ 
τῃεὶγ Ὀῖβῃορ). Οὗτοι -Ξ οἱ συλλειτουρ- 
γοῦντες. 

το. ἀποστ.... ῥῆμα] τ Οοτ. χὶϊ τό 
(εἴτε πάσχει ἕν μέλος, συνπάσχει 
πάντα τὰ μέλη᾽ εἴτε δοξάζεται μέλος, 
συνχαίρει πάντα τὰ μέλη ΔΝΗ.). 
πη ἱἰηνεγίίησ {μαΐ εχ Οῆγυβ. Πᾶς 
παίαγα! Υ ἴο σπαηρσα συμπάσχει ἀπὰ 
σνυγχαίρει ἱπίΐο χαίρει ἀπὰ πάσχει 
γεβρβοίίνε]γυ. 

5 [δ Πη] Α}}ν τϑεα οὗ ογδοι]αν τα- 
ΒΡΟη565. ΒῸΓ [6 γϑδαϊηρ 566 οὐ ἴα] 
ποίᾳ. 

26. χρησμόν] (ρ. «αὐ 7 εροίρ- 
γΏ71 ἰαξδιεηι 11 30 Ὁ ὁ θεῖος... 
χρησμός. 

Ι9. ἀπαλλάγ. π. ἐξ. “ υἰξεεῖψό 
οτεγσοῖ γ1σ ἐργερθ7γ,᾽ : 11ϊ. “σδαβα αἱ 
Ἰεησίῃ θείηρ ἀδοεϊνεά. 

21. τὰ τοῦ ἀνθρ.} 1 (οΥ. 1 τι, 
γταίευγθα ἴο δἰγθααγν ἴῃ ἰΐ 2. 
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᾿ - “ Ν Ν -" ᾽ Ἁ 

ἀνθρώπου τὸ ὃν ἐν αὐτῷ. 268. Οτι γὰρ καὶ ἡμᾶς αὐτοὺς 
᾿ , ΄ 

καὶ τοὺς ἑλομένους καταγελάστους ἂν ἐποιήσαμεν, ταύτην 
3 “ -“" Ἂ 

δεξάμενοι τὴν ἀρχὴν, καὶ μετὰ πολλῆς τῆς ζημίας εἰς 
, 7 “ Ν , Φ εὐ 

ταύτην ἂν ἐπανήλθομεν τοῦ βίου τὴν κατάστασιν ἐν ἧ καὶ 
“- Η ᾿ “- Ἷ κα νῦν ἐσμὲν, εἰ καὶ μὴ πρότερον, ἀλλὰ νῦν σὲ τούτοις οἶμαι 

, - ΘΔ, » Ν Ν ᾿ς , 

πεπεικέναι τοῖς ῥήμασιν. 260. Οὐδὲ γὰρ βασκανία μόνον, 
᾽ Ν “ ᾿ “-“ ΄ ΄ . - 2 ζ 

ἀλλὰ πολλῷ καὶ τῆς βασκανίας σφοδρότερον ἡ τῆς ἀρχῆς 
, » ͵ Ἁ Ἁ ς , Μ Ἁ “- 

ταύτης ἐπιθυμία, τοὺς πολλοὺς ὁπλίζειν εἴωθε κατὰ τοῦ 
΄ ΄ -“ 

ταύτην ἔχοντος. 270. Καὶ καθάπερ οἱ φιλάργυροι τῶν 
͵7 Ν “ ὰ “-“ “ 

παίδων βαρύνονται τὸ τῶν πατέρων γῆρας, οὕτω καὶ 
δι Ἀ “-“ Ν 

τούτων τινὲς, ὅταν ἴδωσιν εἰς μακρὸν παραταθεῖσαν τὴν 
2 , ἈΝ » -" “ 

ἱερωσύνην χρόνον, ἐπειδὴ ἀνελεῖν οὐκ εὐαγὲς, παραλῦσαι 
“- - “ 

σπεύδουσιν αὐτὸν τῆς ἀρχῆς, πάντες ἀντ᾽ ἐκείνου γενέσθαι 
5 ἴω ΝΝ -“" ᾿ 
ἐπιθυμοῦντες, καὶ εἰς ἑαυτὸν ἕκαστος μεταπεσεῖσθαι τὴν 

Ἄ, “-“ 

ἀρχὴν προσδοκῶντες. ΧΝ. 271. Βούλει σοι καὶ ἕτερον 
» 7 “- 3 “ , ἐπιδείξω ταύτης τῆς μάχης εἶδος, μυρίων ἐμπεπλησμένον 

-“ Ἄ, κινδύνων; ἴθι δὴ καὶ διάκυψον εἰς τὰς δημοτελεῖς ἑορτὰς, 
“- 5 “-“» “-“ ε ς , 

ἐν αἷς μάλιστα τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀρχῶν τὰς αἱρέσεις 
“-“ 7 Ν 

ποιεῖσθαι νόμος" καὶ τοσαύταις ὄψει κατηγορίαις τὸν 
ε , “ “- » ΄ Ἀ “ ΄ :] 
ἱερέα βαλλόμενον ὅσον τῶν ἀρχομένων τὸ πλῆθος ἐστι. 

΄ οὗ « “- ὦ Ἀ Ἧ 2 Ἁ 

272. ἸΙάντες γὰρ οἱ δοῦναι κύριοι τὴν τιμὴν εἰς πολλὰ 
Πν , Ν », Ν » , », μὴ 

τότε σχίζονται μέρη, καὶ οὔτε πρὸς ἀλλήλους, οὔτε πρὸς 
Ν Ν , Ἀ “ , αὐτὸν τὸν λαχόντα τὴν ἐπισκοπὴν, τὸ τῶν πρεσβυτέρων 
΄ ς “ Μ Ἂ ᾿ 9. ὺν 9 συνέδριον ὁμογνωμονοῦν ἴδοι τις ἂν, ἀλλ᾽ ἕκαστος καθ 
᾿᾿ « ἈΝ -“" ξ “-“ Ξ' ὔ] 

ἑαυτὸν ἑστήκασιν, ὁ μὲν τοῦτον, ὁ δὲ ἐκεῖνον αἱρούμενος. 

Ι τὸ εν αὐτω Υ2 νυΐσ [[ 9 φιλαρχοι γ΄ νιἷσ τὸ τω των παάτερων γηρα 

ΓΖ Π 11 παραδοθεισαν ὈγΥἾΖ παραταθεντα τον τὴς ιερωσυνὴς χρόνον ΟἸ᾽ν ἢ 

21 οσοι κυριοι δουναι α 

Ι. ὅτι γάρ), ΤΗ5 ἀδρεπᾶβ οθ΄ γεέαβοι. αγιαὶ 1, ἐλδ εοιεγδα οὗ σμελ 
πεπεικέναι αἱ ἴῃΠ6 ἐπα οὗ (ῃΠ6 5εη-ὀ ἐρήγίρμες ἐδε Μέριεσς οὐ ἃ εαπαϊααίξ 
ἴξηςβ. ἦς ογέεγε ἐλε ττῦν ἐαδέ εορσῖα δ) αἴῖο7ε 

11. παραταθεῖσαν] “ ῤγοίογιρε᾽ ἐἐλαΐξ οζίιεγς ἐο ἐλεσε ουΐὲ εοιε:ϑολίονς. 
(παρατείνω). 17. δημ. ἑορ.] " ῥιιὀἑὶς γεεέϊσαϊς": 

ΧΥν. Ογεαΐ Ξγέδσδιεζε ἐς ογέεοε ὀγοερῖ ἐ ὙΠῈμ νασοδηοῖθθ ἴῃ δοοϊβίαβεςαὶ 
ἐο ὑδαν τεῤογὲ ἐλε ὀΐδλοΐ 1ο ἡγάμεες ἀΐρὲε οἰῆοεβ ννετα Β]]1δα ἂρ: Ζμέγοα. Ὀ. 
0 ααναγιεό έγοογις 707 τεγιτυογίλ»,2ἁ͵Ἱ χχνυὶ]ϊ. 
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273. Τὸ δὲ αἴτιον, οὐκ εἰς ἕν πάντες ὁρῶσιν, εἰς ὃ μόνον 

ὁρᾶν ἐχρῆν, τῆς ψυχῆς τὴν ἀρετὴν, ἀλλ᾽ εἰσὶ καὶ ἕτεραι 
προφάσεις αἱ ταύτης πρόξενοι τῆς τιμῆς. οἷον, ὁ μὲν, ὅτι 
γένους ἐστὶ λαμπροῦ, ἐγκρινέσθω, φησίν" ὁ δὲ, ὅτι πλοῦτον 

περιβέβληται πολὺν, καὶ οὐκ ἂν δέοιτο τρέφεσθαι ἐκ τῶν 

τῆς ἐκκλησίας προσόδων: ὁ δὲ, ὅτι παρὰ τῶν ἐχθρῶν 
ηὐτομόλησε. καὶ ὁ μὲν τὸν οἰκείως πρὸς αὐτὸν διακείμε- 

νον, ὁ δὲ τὸν γένει προσήκοντα, ὁ δὲ τὸν κολακεύοντα 
μᾶλλον τῶν ἄλλων προτιμᾶν σπουδάζουσιν" εἰς δὲ τὸν 

ἐπιτήδειον οὐδεὶς ὁρᾶν βούλεται, οὐδὲ ψυχῆς τινὰ ποιεῖ- 

σθαι βάσανον. 274. ᾿Εγὼ δὲ τοσούτου δέω ταύτας ἡγεῖσθαι 
τὰς αἰτίας ἀξιοπίστους εἶναι πρὸς τὴν τῶν ἱερέων δοκι- 
μασίαν, ὡς μηδὲ εἴ τις πολλὴν εὐλάβειαν ἐπιδείξαιτο, τὴν 

οὐ μικρὸν ἡμῖν πρὸς τὴν ἀρχὴν συντελοῦσαν ἐκείνην, μηδὲ 
τοῦτον ἀπὸ ταύτης εὐθέως ἐγκρίνειν τολμᾶν, εἰ μὴ μετὰ 

τῆς εὐλαβείας πολλὴν καὶ τὴν σύνεσιν ἔχων τύχοι. 
275. Καὶ γὰρ οἶδα πολλοὺς ἐγὼ τῶν τὸν ἅπαντα χρόνον 
καθειρξάντων ἑαυτοὺς καὶ νηστείαις δαπανηθέντων, ὅτι 

ἕως μὲν αὐτοῖς μόνοις εἶναι ἐξὴν καὶ τὰ αὐτῶν μεριμνᾶν, 
ηὐδοκίμουν παρὰ θεῷ, καὶ καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν ἐκείνῃ 

8 οἱ δὲ τον κολακ. ἃ ᾿ἰΪ 9 μαλλον] παλιν νιρ ἰ 17 ἀπανταὰ τὸν χρονον 

2 νὰὶσ 

3. αἱ τ. πρόξ. τ. τ.] “τυλίελ ὁδ- ἴῃ ἴῃ6 ΟΒυτοῇ. 
δίοτυ ἐψὲς λογιοιγ᾽ : ορ. προξενεῖν 6. παρὰ τῶν ἐχθ. ηὐτ.} “Λα- 
ἮΙ ττ (ποΐε)]. Ὅῆῃε τεΐεγεποα ἰαθ εὌωἪθ οὐ 67 Ἴγο1 {}4 472267)1},,7 1.6. ἔγΟ ΠῚ 
τπουρῆξ ὈΥ Ξοῖὴβ ἴο ὈῈ ἴο {Π6 εἰδο- ραρδῃϊβηη, οὐ (α5 βυσσοβίθα ἴο πι6 ὈΥ͂ 
τίοη οὗ ἃ ὈΙΒῃΟΡ, ἀπ {π86ὸ ννοσάβ τὸν 
λαχόντα τὴν ἐπισκοπήν ἀἴξε ἴακοη 
(45 ὈΥ ϑίβρῃβηβ) ἴο τηθβδῃ “{Π6 πηδῃ 
ὴΟ δας. ψγοῦ [(ἢ6 ργεΐδου, 1.6. 
τοοθηῖν. Βαΐ αἵ νὶ 8 τὸν λαχόντα 
τὴν ἐπισκοπήν ἴ5 πιϑεα ΞΙΤΡῚΥ 45 “{ΠῈ 
ὈΙσμορ,᾿ ψιπουΐ δὴν Πἰηϊ οὗ ἃ γτεσεπὶ 
εἰβοϊίομ : οΡ. ἷν 9 τὸν διδάσκειν τοὺς 
ἄλλους λαχόντα. Τὶ 566 ΠΊ5, ΠΊΟΓΪΟ- 
ονϑύ, ἴτῸπὶ {ΠπῸ ννογάς ἐν αἷς μάλιστα 
κτλ. ἀρονε, [Πα [Πε6 γε ίευθης 6 15 ΠΟΥ 
ΘΘΠΕΓΔΙ : νἱΖ. ἴο {Π6 ΠΙ]ΠΙησ πρ Ὀν {ΠῈ 
ὈΪΒΠΟΡ απᾶ {πε πρεσβύτεροι, αοἴϊησ 
ἴπ σοπ] ποίΐοη, οὗ γο5ΡΟΠ510]6 Ροϑβίβ 

[Π6 ργεβεηΐ ΒΙβῃορ οἵ Εχείεβυ) ἔγοπὴ 
τῃ6 Ατίδης (τῶν ἐναντίων ἰῃ ὃ 278 ΞΞ 
της ρατίγ οἵ Ῥαι]ηι5). Αὐτομολεῖν ἴῃ 
Ιαῖϊς ἀσεεῖς 15. οἴϊζεη 5᾽ ΠΊΡΙῪ - "ἴο 
σοπλα᾽; ΟΡ. ατερ. Νγϑββ. Ογ. (Οαξ. 
22 (ρ. 85 ϑγαν]δ). 

17. καὶ γὰρ οἶδα] (ΟἾγγ5. Ππαά 
Ῥεϑθὴ ᾿εδὰ ἴο τηοαν [Π6 νετν ανουγ- 
4Ὀ]6 νίενν νυ ἢ ἢ ἴοοκ οἵ πιοπαβίῖ- 
οἶβπὴ ἴῃ ΘΑ ΠΕ ἡγΟΥΚ5 : ῬΌΘΟΝ Ρ. 257» 
7πἼγοά. Ὁ. ΧΙ. 

18. δαπανη.} “τυὴδο λαυέ “ῥε)ι 
ἐλοηιδοίτες,, 1.6, παν αἰΐεπυαίρα 
{ΠΕῚΓ {γα ΠΊ65, 

ΙοΟ 

ΤΡ 

20 
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ΟΥ̓ΚΥΒΟΞΤΟΜ δ [Π|. χν "ὃ 

“ ͵7 , , 

προσετίθεσαν τῇ φιλοσοφίᾳ μέρος οὐ μικρόν' ἐπειδὴ δὲ 
τὰ Ἀ “ 53 ᾿" Ν “ -“ ᾽ 4 5 

εἰς τὸ πλῆθος ἦλθον καὶ τὰς τῶν πολλῶν ἀμαθίας ἐπανορ- 

θοῦν ἠναγκάσθησαν, οἱ μὲν οὐδὲ τὴν ἀρχὴν ἤρκεσαν πρὸς 

τὴν τοσαύτην πραγματείαν, οἱ δὲ βιασθέντες ἐπιμεῖναι, 
, 

τὴν προτέραν ἀκρίβειαν ῥίψαντες, ἑαυτούς τε ἐζημίωσαν 
΄ » γ᾽ ᾽ 

τὰ μέγιστα καὶ ἑτέρους τοσοῦτον ὥνησαν οὐδέν. 276. ᾿Αλλ 

οὐδὲ εἴ τις τὸν ἅπαντα χρόνον ἀνάλωσεν ἐν τῇ ἐσχάτῃ τῆς 

λειτουργίας τάξει μένων, καὶ εἰς ἔσχατον ἤλασε γῆρας, 
-“ ΄ -“ ἣν Ἀ ς ’ 2 , , Α, Ἁ » ᾿Ὶ 

τοῦτον ἁπλῶς διὰ τὴν ἡλικίαν αἰδεσθέντες ἐπὶ τὴν ἀρχὴν 
τί γὰρ, εἰ καὶ μετὰ τὴν ἡλικίαν 

277. Καὶ οὐ τὴν πολιὰν 
οἴσομεν τὴν ἀνωτέρω. 

, λ 

ἐκείνην ἀνεπιτήδειος ὧν μένοι; 
᾽ ΄ , 5. Χ - . ᾽ Ν “ 
ἀτιμάσαι βουλόμενος, οὐδὲ νομοθετῶν τοὺς ἀπὸ χοροῦ 

᾽ “ ΄ 

μοναζόντων ἥκοντας πάντως ἀπείργεσθαι τῆς τοιαύτης 
5 , “- 3 “ , Ἀ Ἁ ᾿ ΕῚ 

ἐπιστασίας ταῦτα εἶπον νῦν (συνέβη γὰρ πολλοὺς καὶ ἐξ 
“ Ψ , ᾿Ξ Ν 

ἐκείνης ἐλθόντας τῆς ἀγέλης, εἰς ταύτην διαλάμψαι τὴν 
“-“ “-“ ΄ 

ἀρχήν)" ἀλλ᾽ ἐκεῖνο δεῖξαι σπουδάζων, ὅτι εἰ μήτε εὐλάβεια 
“-“ ΄ 7 “- 

καθ᾽ ἑαυτὴν, μήτε γῆρας μακρὸν, ἱκανὰ γένοιτ᾽ ἂν δεῖξαι 

τὸν κεκτημένον ἱερωσύνης ἄξιον ὄντα, σχολῇ γ᾽ ἂν αἱ 
278. Οἱ δὲ 

, ς 
καὶ γὰρ οἱ μὲν, 

προειρημέναι προφάσεις τοῦτο ἐργάσαιντο. 
Ν ἐς ΕῚ , 

καὶ ἑτέρας προστιθέασιν ἀτοπωτέρας. 
Ν - “ ἊᾺ 

ἵνα μὴ μετὰ τῶν ἐναντίων τάξωσιν ἑαυτοὺς, εἰς τὴν τοῦ 
’ ’ ΄ . Ἁ Ν [4 τ ῊΝἝΨ 

κλήρου καταλέγονται τάξιν: οἱ δὲ διὰ πονηρίαν, καὶ ἵνα 

4 οἱ δε βιασθεντες τὴν προτεραν αἀκριβειαν ὑπομειναι, ριψαντες εαυτοὺυς 

εζημιωθησαν κτλ. Υ ᾿ἰ 6 οτὰ τοσουτον 2 νὰ]σ ἰ το τὴν ανωτατω [ἦ ᾿ϊ 20 χαλε- 

πωτερας {γ72 

Ῥδοποιηῖα5, {Π6 ου πάεὺ οὔ [πε σοεπο- 
Ῥεῖ. οτάθσ. ΕῸΣ χοροῦ -' ἴΤΟΟΡ,᾽ 
“Ῥαηά,᾽ οΡ. νἱ 4 τοῦ λοιποῦ τῶν 
δαιτυμόνων χοροῦ. 

15. εἰς ταύτην κτᾺ.] ΕῸΓ ΕΧχ. οὗ 
εἰς νυ] δοςιι5. Ξε ἐν τ ἢ ἀαΐ. ᾿η Ν.Τ. 

1. φιλοσοφίᾳ] 1.6. ΔρσΘΙΟΙ5τὴ : 
ορΡ- ἱ 1 φιλοσοφίαν (ποίε). 

4. πραγματ.] " γεξογιεττ 11}.᾽ 
8. ἤλασε] “δας ῤιεσλεαῖ οὁ71,᾽ “Ό716 

ο71 : 6Ρ. ν 3 χρῆ...εἰς ἀκρίβειαν τού- 
των...ἐληλακέναι τῶν καλῶν. 

11. τὴν πολιάν] ", 74} λαῖγ-, 1,Αἱ. 
εαγ (εαρη{) : ἴ. 6. οἸ]ά ἀρε. 

12. ἀπὸ χοροῦ μον.] ΠΕ Ργαςίῖοα 
οὗ οδ]]Πηρ ΤΟΠΚ5 ἴο ἀϊβομαῖσε [Π6 
ἀμπεῖες οὗ [ῃ6 οὐ! ΠΑΥΥ ΟἸΕΥΘΎ 5665 
ἴο πανε ὕεεπ Ῥερσιπ ἴῃ {Π6 Εδβί ὈῪ 
Αἰδμαπαβίις δἀρουΐ 3320: 5εὲ5. 8 
ς Αἰδαπαβίιβ, ἴοσ ἢἰ5 τεϊαϊϊοηβ ἢ 

Οτεεκ 5εεὲ Β]α55 Ογ. Δ. 7. 309 (3). 
1 νγουϊὰ α͵5ὸ θῈ Ῥοββί]ε ἴο ἴακε εἰς 
ψ] ἢ ἐλθόντας, Ὀὰΐ {[Π6 οτάδσ οὗ {ῃ8 
ννογαβ 15 ἀσαϊηβί [Π15. 

18. σχολῇ γ᾽ ἄν κτλ.] “τυοιία 
λαγαΐν δὲ ἐξεῖν ἰο ἐὔεεΐ ἐλῆς᾽ : ςρ. 
ἵν 1 σχολῇ γε ἡμῖν.. δυνήσεται ἀρ- 
κέσαι. 
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279. ἾΑρα 
΄ ΟΡ ΄ 4 

γένοιτ αν τι τουτοὺυ παρανομώτερον, ὅταν ἄνθρωποι μοχ- 

δὴ , ᾿,΄ 5 4 ΄ 

μὴ παροφθέντες μεγάλα ἐργάσωνται κακά. 

ἈΝ “- “ 

θηροὶ, καὶ μυρίων γέμοντες κακῶν, διὰ ταῦτα θεραπεύονται 
» “Δ Ν “- 

δι ἃ κολάζεσθαι ἔδει, καὶ ὧν ἕνεκεν μηδὲ τὸν οὐδὸν τῆς 
-“ , 

ἐκκλησίας ὑπερβαίνειν ἐχρῆν, ὑπὲρ τούτων καὶ εἰς τὴν 
φ 3 ἌΝ δὲ 

ἱερατικὴν ἀναβαίνουσιν ἀξίαν; 280. τι οὖν ζητήσομεν, 
.) [4 “ “ “- ζ ,ὔ 

εἰπέ μοι, τοῦ θεοῦ τῆς ὀργῆς τὴν αἰτίαν, πράγματα οὕτως 
“ Ν , 3 - “-“ - ἅγια καὶ φρικωδέστατα ἀνθρώποις τοῖς μὲν πονηροῖς, τοῖς 

Ἀ ᾽ » ᾽ , “ ᾿. Ὁ Ν ΄ 

δὲ οὐδενὸς ἀξίοις λυμαίνεσθαι παρέχοντες; ὅταν γὰρ οἱ 
“- “ , “Ὁ “ 

μὲν τῶν μηδὲν αὐτοῖς προσηκόντων, οἱ δὲ τών πολλῷ 
, - ψ'' ΄ ᾽ὔὕ .- 

μειζόνων τῆς οἰκείας δυνάμεως προστασίαν ἐμπιστευθώ- 
2 Ν σῷ ὁ ἢ ε , -“ 

σιν, οὐδὲν Εὐρίπου τὴν ἐκκλησίαν διαφέρειν ποιοῦσιν. 
Ν - 2 , 

281. ᾿γὼ δὲ πρότερον τῶν ἔξωθεν ἀρχόντων κατεγέλων, 
Ὁ ζω - 3 “ “ “ 

ὅτι τὰς τῶν τιμῶν διανομὰς οὐκ ἀπὸ τῆς ἀρετῆς τῆς ἐν 
-“ »“" ᾽ 3 πὶ Ν , Ἁ ὔ] Ἅ -“ Ἁ 

ταῖς ψυχαῖς, ἀλλ᾽ ἀπὸ χρημάτων καὶ πλήθους ἐτῶν καὶ 
ἀνθρωπίνης ποιοῦνται προστασίας: ἐπεὶ δὲ ἤκουσα, ὅτι 

4 ες ᾿ , Ν 5 Ἁ ς , Ε] , ᾽ ΜΔ» αὕτη ἡ ἀλογία καὶ εἰς τὰ ἡμέτερα εἰσεκώμασεν, οὐκ ἔθ 
. ΄ -ὶ , Δν - 2 Ν 

ὁμοίως ἐποιούμην τὸ πρᾶγμα δεινόν. 282. Τί γὰρ θαυμα- 
᾿ ᾽ ΄ Υ, 4, , “ ἈΝ “ -“ 

στὸν, ἀνθρώπους βιωτικοὺς καὶ δόξης τῆς παρὰ τών πολλῶν 
-“ , 

ἐρῶντας καὶ χρημάτων ἕνεκα πάντα πράττοντας ἁμαρτάνειν 
τοιαῦτα, ὅπου γε οἱ πάντων ἀπηλλάχθαι προσποιούμενοι 

, ᾽ Ν Μ 5) ’ὔ , ᾽ 3 ς Ἀ -» 

τούτων οὐδὲν ἄμεινον ἐκείνων διάκεινται, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῶν 
᾽ ,ὔ » “- , “- οὐρανίων τὸν ἀγῶνα ἔχοντες, ὡς περὶ πλέθρων γῆς ἢ 

3 θεραπευωνται γΥ2 ναὶσ ᾿ἰ 4 των ουδων ς |[ 6 αναβαινωσιν γα νὰ]σ [ἰ το των 

οὐδὲν αὑτοις οἴγ2Ζ || 13 καταγελων οἴγ δ [15 απὸ των χρημάτων γζ νυὶρ ἢ 

τό επειδη ἡκουσα ΥἿΖ επειδηπερ ἡκουσα ἔ ̓ τ8 εποιουμὴν] ἡγουμαι Υ 

2. ὅταν ... θεραπεύονται )7Θ͵ ΕῸΓ πΠυπηδῃ 1Π5.4Ὀ}]Π1Π{Υ : ΟΡ. σα. οδῥτερι. 
ὅταν ἸΤΗ ἱπαϊοαίϊνε ορ. [ἰ 18 ὅταν 
«ἀπαιτεῖται, απ 566 (Ἰειη. ΑἸοχ. 
«δ)γογαίεῖς νἱὶ (εα. Ἡ οτί- Μαγου) Αν- 
Ρεπάϊχ Β, ΕἸεἸα οὐ ζ7ορερε. 17: 522. 
Ῥατεί. Ἰπάοχ 5... Θεραπ. ΠετΓε ΞΞ " α7γὲ 
εοιγίδα,, " Μαΐίεγεα.᾽ 

8. φρικωδέστατα] ΟΡ. 11] 4. φο- 
βερὰ καὶ φρικωδέστατα (ποίε). 

12. Εὐρίπου] ΤἬΕ 5ίγαὶΐ θεΐννεθη 
ἙἘπθοξα απᾶ Βοροίϊα, ἔαμηοιι5 ἴου 105 
ΠΌΤΊΘΤΟΙΙ5 (1465, ἀπά ΠΕποα ἃ ἴγρε οἵ 

οί. »ιογιασί. 174. Α καθάπερ ἐν Εἰὐ- 
ρίπῳ τῷ παρόντι βίῳ φερόμενος. 

13. τῶν ἔξωθεν] (ΟΡ. τοὺς ἔξωθεν 
1.4 (ποίε). 

ι7. εἰσεκώμασεν] “ἦας ἐγυκαϊεα," 
Ππκε α ΡῬαπᾶ οἵ {υγθα]επί σανε]]οῦβ : 
ΟΡ. ἢ 17 μυρίαι εἰσεκώμασαν, ν 8 
ἔρως εἰσεκώμασε, απ 566 ϑυἷςσογ 5.0. 

21. ὅπου γε] “ Ξδεΐγι" ἐλαί." 
23. ὡς περί κτλ.] "ας ἐλοιιρὰ ἐδεν 

λαά ο ἀδείας (»ι6γεἰ}) αὐοιεί 2ογέϊογις 
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΄ Ν “- “ 5 -“ , 

ἑτέρου τινὸς τοιούτου τῆς βουλῆς αὐτοῖς προκειμένης, 
΄ - ε ΄ τὸ 7 , » “ , 

ἁπλῶς ἀνθρώπους ἀγελαίους λαβόντες ἐφιστᾶσι πράγμασε 
Ἀ »" Ὁ“ ΄ ν 

τοιούτοις, ὑπὲρ ὧν καὶ τὴν ἑαυτοῦ κενῶσαι δόξαν, καὶ 
, Ν “ Ν 
ἄνθρωπος γενέσθαι, καὶ δούλου μορφὴν λαβεῖν, καὶ 

“ “-“ ΄ Ἁ ΄, 

ἐμπτυσθῆναι, καὶ ῥαπισθῆναι, καὶ θάνατον τὸν ἐπονείδι- 
΄“ . Ἁ " -“ ΄ 

στον ἀποθανεῖν οὐ παρῃτήσατο ὁ μονογενὴς τοῦ θεοῦ παῖς ; 
Ἢ » ΄ ᾿ 

283. Καὶ οὐδὲ μέχρι τούτων ἵστανται μόνον, ἀλλὰ καὶ 
δ " Ἁ Ἁ 

ἕτερα προστιθέασιν ἀτοπώτερα. οὐ γὰρ τοὺς ἀναξίους 
Σ ΓΑ Ε] Ἁ ᾿ Ἁ 2 ’ - ΄ 

ἐγκρίνουσι μονον,. ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐπιτηδείους ἐκβάλλουσιν. 
ἈΝ “ » ᾿ ͵ »“ » ΄ὔ ὥσπερ γὰρ δέον ἀμφοτέρωθεν λυμήνασθαι τῆς ἐκκλησίας 

,ὔ -“ , τὴν ἀσφάλειαν, ἢ ὥσπερ οὐκ ἀρκούσης τῆς προτέρας 
“ “ σ΄ Ἁ » Ἁ (Ὰ Ά, 

προφάσεως ἐκκαῦσαι τοῦ θεοῦ τὴν ὀργὴν, οὕτω τὴν δευτέ- 
- τὶ 5 Ν ραν συνῆψαν, οὐχ ἧττον οὖσαν χαλεπήν" καὶ γὰρ ἐξ ἴσης 

Ν ΄ ε 

οἶμαι εἶναι δεινὸν, τό τε τοὺς χρησίμους ἀπείργειν καὶ τὸ 
Ἁ ’ - Ν “- Ἁ ΄ ΄“ τοὺς ἀχρείους εἰσωθεῖν" καὶ τοῦτο δὴ γίνεται, ἵνα μηδα- 

, , “ -“ -“ -“" 

μόθεν παραμυθίαν εὑρεῖν μηδὲ ἀναπνεῦσαι δυνηθῆ τοῦ 
“- Ν “ “ Χριστοῦ τὸ ποίμνιον. 284. Ταῦτα οὐ μυρίων ἄξια 

“ “-“ , Ἂ 

σκηπτῶν; ταῦτα οὐ γεέννης σφοδροτέρας, οὐ ταύτης 
, “ Ε] ΄ ς “ τ Ε] {τ } , Ἀ 

μόνον τῆς ἡπειλημένης ἡμῖν; αλλ ὅμως ἀνέχεται καὶ 
΄ Ἀ “- Ν ε Ἁ Ἑ Ν φέρει τὰ τοσαῦτα κακὰ ὁ μὴ βουλόμενος τὸν θάνατον 
“ “- Χ Ν -» “- 

τοῦ ἁμαρτωλοῦ, ὡς τὸ ἐπιστρέψαι αὐτὸν καὶ ζῆν. πῶς 
Ψ ᾽ “ Ἁ » ΄ “ ΕῚ 

ἄν τις αὐτοῦ τὴν φιλανθρωπίαν θαυμάσειε; πῶς ἂν 
Ὶ ,ὔ Ν Μ - “-“ -“ ἈΝ -“ -“ 

ἐκπλαγείη τὸν ἔλεον; οἱ τοῦ Χριστοῦ τὰ τοῦ Χριστοῦ 
“ ᾽ὔ -" « Ν Ν 

διαφθείρουσιν ἐχθρῶν καὶ πολεμίων μᾶλλον" ὁ δὲ ἀγαθὸς 

6 αποθανειν]-" δια της σαρκος ογ΄’ νὰ]ὶρ ᾿ϊ 7 μέχρι τουτων] - (καν) ουτως 

γΖ ουτοι νὰϊσ ἰἰ τό ευρηὴ ἔγἾ2 || 17 ταυτα] Ἐουν Υ νυὶσ [ϊ 21 καὶ πως ἂν Ζ 

ναϊσ 

ΟΓ ἰαγα. ΤῊςε πλέθρον, ἴῃ 15 Ξἰτοῖ 7. οὐδὲ μέχρι κτλ.] (ρ. ἢ τ οὐκ 
56 056 85 ἃ ΠηΘΆςαγα οὗ ΪΔη4, σοηΐαϊηε ἃ ἔστη μέχρι τούτου (ποίε). 
[Ο,ΟοΟ 564π|876 ἔδεί. Ιο. ὥσπερ γ. δ.] "ας ἐλοιερὰ τὲ 

2. ἁπλῶς} (Οὗ. 1.4. 1 τὸ. τόνε ἐγισιεγεὀοηΐ τέῤοῦε ἐλέη. 
2. ἀγελαίους] (' θεΕ]οηρσίησ ἴο [Π6 18. σκηπτῶν] “ ἐλιραϊγδοίές.᾽ 

ἀγέλη οἵ ΠΒεγᾶ,᾽ 1.6.) “ 407»2772071, 20. ὁ μὴ βουλ. κτλ.] ΕΖεῖκ. χν 
“οπἶρα7." 23. ΧΧΧΙΙ 11. 

ἃ. “κερῶσαι͵ κτλ ῬΙΙ. 11 ἡ, 21. πῶς ἄν τις κτλ. “ἄοτυ καῇ 
ψΉετε 5εα Γλρμείοοί. ογ16 (τι εῖεγείν}) ααρεῖγε 3) 



ΠΙ. ΧΥ] 2Ὠ2ῈΕ ΞΑσΕΚΡΟΤΊΙΟ δῚ 

Μ - , 

ἔτι χρηστεύεται, καὶ εἰς μετάνοιαν καλεῖ. 285. Δόξα σοὶ, 
΄ ͵΄ ΄ ͵ ,ὕ » Η͂ 

κύριε, δόξα σοί. πόσης φιλανθρωπίας ἄβυσσος παρὰ 
- ς Ν Ν 

σοί; πόσης ἀνεξικακίας πλοῦτος; οἱ, διὰ τὸ ὄνομα τὸ 
Ἄ, 2 » “- Ν ἀρ ΨΜ Ν , 

σὸν, ἐξ εὐτελῶν καὶ ἀτίμων ἔντιμοι καὶ περίβλεπτοι 
, ζο - [ον , , 

γεγονότες, τῇ τιμῇ κατὰ τοῦ τετιμηκότος κέχρηνται, καὶ 
“ Ἧ ᾽ , Ν .] [4 » Ἀ “ Α 

τολμῶσι τὰ ἀτόλμητα, καὶ ἐνυβρίζουσιν εἰς τὰ ἅγια, τοὺς 
΄ 2 ΄ὔ Ἀ 2 ’ “ 5 2 Ἄ σπουδαίους ἀπωθούμενοι καὶ ἐκβάλλοντες, ἵνα ἐν ἠρεμίᾳ 

πολλῇ, καὶ μετὰ ἀδείας τῆς ἐσχάτης, οἱ πονηροὶ πάντα 
286. Καὶ τούτου δὲ 

-“ “- ἈΝ ᾿] ΄ » , -“ «ς 7 -“" 

τοῦ δεινοῦ τὰς αἰτίας εἰ θέλεις μαθεῖν, ὁμοίας ταῖς προ- 

“ ΕΝ ᾿] , 5 , ὅσαπερ ἂν ἐθέλωσιν ἀνατρέπωσι. 

, ς ’ὔ Ἧ Ἁ Ἁ δ Ἂ ς ΝΜ » τέραις εὑρήσεις. τὴν μὲν γὰρ ῥίζαν καὶ (ὡς ἄν τις εἴποι) 
,ὔ “ “-“ 

μητέρα μίαν ἔχουσι, τὴν βασκανίαν: αὐταὶ δὲ οὐ μιᾶς 
« 

287. Ὁ μὲν γὰρ, ἐπειδὴ 
Ἁ 

νέος ἐστὶν, ἐκβαλλέσθω, φησίν: ὁ δὲ, ἐπειδὴ κολακεύειν 

εἰσιν ἰδέας, ἀλλὰ διεστήκασιν. 

᾽ 53 ες Ν » Ἁ [ο - , Φ λ᾽ οὐκ οἶδεν" ὁ δὲ, ἐπειδὴ τῷ δεῖνι προσέκρουσεν" καὶ ὁ μὲν, 
΄“ π΄ ἀπ - “- Ν Χ ξὺν ᾽ “ ΄ 5) ἵνα μὴ ὁ δεῖνα λυπῆται, τὸν μὲν ὑπ᾽ αὐτοῦ δοθέντα ἀπο- 

, »" 7 « -“ - 

δοκιμασθέντα, τοῦτον δὲ ἐγκεκριμένον ὁρῶν" ὁ δὲ, ἐπειδὴ 
ν «ς “- 

χρηστός ἐστι καὶ ἐπιεικής" ὁ δὲ, ἐπειδὴ τοῖς ἁμαρτάνουσι 
΄ ς ᾽ ,ὔ ᾿ 

φοβερός" ὁ δὲ, δι’ ἄλλην αἰτίαν τοιαύτην: οὐδὲ γὰρ 
» -“ 7 -“ ΕΝ 2 , » Ἀ Ν οὖ 

ἀποροῦσι προφάσεων, ὅσων ἂν ἐθέλωσιν. ἀλλὰ καὶ τὸ 
ΩΣ “-“ Μ ᾿] Ἁ ᾽ - 2 “Ὁ “ Ἀ 

πλῆθος τῶν ὄντων ἐστὶν αὐτοῖς αἰτιᾶσθαι, ὅταν μηδὲν 
Μ Ὁ Ἁ “-“ , 

ἔχωσιν ἕτερον" καὶ τὸ μὴ δεῖν ἀθρόως εἰς ταύτην ἀνά- 
᾿ ᾿ ᾽ ͵ ἥ 

γεσθαι τὴν τιμὴν, ἀλλ᾽ ἠρέμα καὶ κατὰ μικρόν" καὶ ἑτέρας, 

2 ποση 2 νυὶσ [[ἰ 3 ποσος ἃ2 νυ]ρ [ἰ 7 ερήμια αὶ | 11 ὡς αν εἰποις ΥἾ 

21 αιτιασασθαι οἴ |Ϊ 22 αλλα και το μὴ δειν Υ νὰ]ρ ᾿ αἀγεσθαι γ2 ναὶρ 

Ι, χρηστεύεται] (' ἀοῖΞ ἴΠ6 ρατέί. τῆς οὔσης (5ς, ἀθυμίας) τὸ πλέον 
οἵ [τε χρηστός, 1.6.) ““ἄξτυς ἢΐς 
ἀϊγιαίγιδες.᾽ ΟΡ. ἔογ {πε ἔοιτη οἵ [Π8 
νγογὰ ἀναιδεύεσθαι (111 16), πονη- 
ρεύεσθαι (ν 6), ἀπά 5Ξεε Τιἰρῃίίοοί οη 
ῬΏΠ. 1 3209. ΕῸΥ (Π6 σξηθγαὶ 56 η56 
οὔ 1π6 ράββασε ορ. Ἀοπ. ἴΐ 4. τὸ 
χρηστὸν τοῦ θεοῦ εἰς μετάνοιάν σε 
ἄγει. 

16. δοθέντα] “πη 7ογευαγά, “ γε- 
(ΧΑ 

20. τὸ πλῆθος τῶν ὄντων] “ἐλε 
4710 67 ΟΥ ἐαϊοίζγρ (ὀῖςλοῤ-η)᾽: οΡ. 

Ν. Ο. 

1 τό. ΤΠδ φοίτς ἐγείογῥγές ΠΠἸΚαννῖβα 
γα θυβ [Π6 ννογᾶβ Ὀγ “γε 7: εαἸ2167)1 
εἰεγίξογτε,ι., ὅϑοτηθδ δαϊΐους, Πουνου ὺ 
(6.5. Ηυρῆα5, 1.60), ἰγαπϑ]αΐα : “(Π6 
αὐὈυπάσπος οὐ 5 γθβοῦγοοθϑ ̓  (σζλέ71 
εοῤίαγ). ΤῊΝ σῇ Παγά]γ θὲ τίρῃί. 
Δ εα πᾶν ἱπάθοα ργόσισε (Π6 
ΡΓείδυτηθηΐ οὗ βοῖηθ ἀηυγουίῃν ρΘύβοη 
(5εε {π6 θερίπηΐϊηρσ οἵ {15 ομαρίετ): 
Ῥαΐ [ξ σα βοδύσθὶν θῈ αἷϑο δἀάιιοθα δ5 
ἃ ΥΘΑΒΟΠ ΤΟΥ Χο] θοῦ Πρ ΟΠ6 ὙΠῸ νγὰβ5 
ΟἴΠοσννῖβα βα τ4 0 ]6. 

6 

Ξ 

ΙΟ. 

15 

20 



ΙΟ 

55 

20 

25 
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ΕΝ ΄ ͵ὔ Ε] ΄ »“" ᾿] 

ὅσας ἂν βούλωνται, δύναιντ᾽ ἂν αἰτίας εὑρεῖν. 288. ᾿Εγὼ 

δέ σε ἡδέως ἐνταῦθα ἐρήσομαι, τί οὖν δεῖ τὸν ἐπίσκοπον 
-“ ,ὔ , ͵΄ -“ -“ 

ποιεῖν τοσούτοις μαχόμενον πνεύμασι; πῶς πρὸς τοσαῦτα 
, “- ΄ τ 

στήσεται κύματα; πῶς πάσας ταύτας ἀπώσεται τὰς 
΄ Ἂ Ἁ Ν 5 “ “ ἣν -“ 

προσβολάς; 280. ᾽ν μὲν γὰρ ὀρθῷ λογισμῷ τὸ πρᾶγμα 
“- » ᾿ ᾿ “ ᾿ -“ ΄ »“" 

διαθῆται, ἐχθροὶ καὶ πολέμιοι καὶ αὐτῷ καὶ τοῖς αἱρεθεῖσεν 
Ν ,ὔ ᾿ , 

ἅπαντες" καὶ πρὸς φιλονεικίαν τὴν ἐκείνου πράττουσιν 
“ κα » ς ΄ὔ ᾿ ΄, Ἁ ε , ἅπαντα, στάσεις καθ᾽ ἑκάστην ἐμβάλλοντες τὴν ἡμέραν, 

᾿  -“ “- Ἂ Ἅ 
καὶ σκώμματα μυρία τοῖς αἱρεθεῖσιν ἐπιτιθέντες, ἕως ἂν ἢ 

- Ἀ ᾿, 

τούτους ἐκβάλωσιν ἢ τοὺς αὑτῶν εἰσαγάγωσιν. καὶ γίγνε- 
Ε “Ὁ λ, 

ται παραπλήσιον, οἷον ἂν εἴ τις κυβερνήτης ἔνδον ἐν τῇ νηΐ 
τῇ πλεούσῃ πειρατὰς ἔχοι συμπλέοντας, καὶ αὐτῷ καὶ τοῖς 
ναύταις καὶ τοῖς ἐπιβάταις συνεχῶς καὶ καθ᾽ ἑκάστην 

΄ ΄ Ἂ ἈΝ Ν “ 

ἐπιβουλεύοντας ὥραν. 2900. ᾽Αν δὲ τὴν πρὸς ἐκείνους 
“ 7 “ -" ,ὔ , ἃ Ε] 

χάριν προτιμήσῃ τῆς αὑτοῦ σωτηρίας, δεξάμενος οὺς οὐκ 
“ “ Ν νΝ Ν .] 3; «ἢ “ : » ς ἃ ͵ ἔμ » 

ἔδει, ἕξει μὲν τὸν θεὸν ἀντ᾽ ἐκείνων ἐχθρὸν, οὗ τί γένοιτ 
Ὰ ΄, . Ν Ν ᾿ ͵ ᾿ Ψ-ὐκὶ ΄ 
ἂν χαλεπώτερον; καὶ τὰ πρὸς ἐκείνους δὲ αὐτῷ δυσκολώ- 

, ΄ ΄ 

τερον ἢ πρότερον διακείσεται, πάντων συμπραττόντων 
᾽ , κ" Π ἮΝ ᾽ “ , “ 
αλλῆήλοις, καὶ τούτῳ μᾶλλον ἰσχυρῶν γυγνομένων. ὥσπερ 

΄ ν 7 ᾽ὔ, , Ν , 

γὰρ ἀγρίων ἀνέμων ἐξ ἐναντίας προσπεσόντων τὸ τέως 
2 , , ΄ὔ ᾽ ἢ ᾿ “ . 
ἡσυχάζον πέλαγος μαίνεται ἐξαίφνης καὶ κορυφοῦται, καὶ 

Ν Ε , 2 , « Ν ς “- ἢ ΄ 
τοὺς ἐμπλέοντας απολλυσιν" οὕτω καὶ ἡ τῆς ἐκκλησίας 

΄, - ΄ ΄ 

γαλήνη, δεξαμένη φθορέας ἀνθρώπους, ζάλης καὶ ναυαγίων 
“ “-“ ᾿] ΄ « "»"᾿ 

πληροῦται πολλῶν. ΧΝῚ. 291. ᾿Εννόησον οὖν, ὁποῖόν 
Ἔ Ξ , » 42 

τινα εἶναι χρὴ τὸν πρὸς τοσοῦτον μέλλοντα ἀνθέξειν 
-“ Ὁ“ ἢ -“ - ,ὔ 

χειμῶνα, καὶ τοσαῦτα κωλύματα τῶν κοινῇ συμφερόντων 

6 διαθη Υ νὰὶν [ΠΟ 11 ἐπὶ τη νη.Υ ἰἰ 19 τουτων 2 νὰ]ρ ἰἰ 20 προσπεσοντω»} 

-Ε αλληλοις νὰν || 23 φθορεις ὈὉ]Ζ φθορους Υ νὰ]ρ [[ 24 ἐννοησον οὺν κτᾺ.] ἢαβο 

νεῖθα οἰϊαὶ ϑυῖάας συ. Ἰωάννης 

2. τὸν ἐπίσκοπονὙ͵ῇ ΤΗΪΒ 56 ν φθορεύς ἰ5 ἰβια}}]ν ἃ ϑιθβίαπενε, 
Οἰθαυν {παΐὶ ᾿ὰ νὰ [Π6 ερίϑοοραῖΐξδι “βεάμοογ. 
{τοῦ ν Ποἢ ΟἾγγ5. μα ἢδα : 566 οῃ ΧΥΝῚ. Οὐλεν ἰϊειείέϊες τυλῖελ εογε- 
ἱ 3 (ἱερωσύνη5). ,ροριέ ἐλδ ὀΐσλοβ αγὰ ποῖὺ ἐἰεδεγεῤεά : 

7. πρὸς φιλον.} “τοϊέλ α γεοϊηι 6... ἐΐλε εαγὲ οΓ ἐλ τυϊαάίοτυς, ἀγα 
97 ἀοοεί εν ἐο ἀέ»ε᾽ (5ς. [Π6 ὈΙΒΒΠΟΡ). ἐλὲ τιβῥεγ τη εγιαίφγιεε οΥ ἐλξ αἰϊοεξέξαϑε 

23. φθοῤέας] “τυϊεκεαά.᾽ ΤᾺΘ ννοτὰ Μηιαριεες. 
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΄ “- 

διαθήσειν καλῶς. 202. Καὶ γὰρ καὶ σεμνὸν καὶ ἄτυφον, 
Ν “- Ν Ν 

καὶ φοβερὸν καὶ προσηνῆ, καὶ ἀρχικὸν καὶ κοινωνικὸν, καὶ 

ἀδέκαστον καὶ θεραπευτικὸν, καὶ ταπεινὸν καὶ ἀδούλωτον, 
Ν 3 ΄- ΚΕ Ἁ Ἵ “ 

καὶ σφοδρὸν καὶ ἥμερον εἶναι δεῖ, ἵνα πρὸς ἅπαντα ταῦτα 
, , . 

εὐκόλως μάχεσθαι δύνηται, καὶ τὸν ἐπιτήδειον μετὰ πολ- 
- - Ε] 

λῆς τῆς ἐξουσίας, κἂν ἅπαντες ἀντιυπίπτωσι, παράγειν, καὶ 
Ν “-“ “-“ “- ,ὔ " 

τὸν οὐ τοιοῦτον μετὰ τῆς αὐτῆς ἐξουσίας, κἂν ἅπαντες 
, μ᾽ 7 ς. ᾿] Δ , διε “- 

συμπνέωσι, μὴ προσίεσθαι, ἀλλ᾽ εἰς ἕν μόνον ὁρᾶν, τῆς 
» , . ᾽ ᾿ τ ᾿ ᾿Ν ἄνες ἐν ᾿ 
ἐκκλησίας τὴν οἰκοδομὴν, καὶ μηδὲν πρὸς ἀπέχθειαν ἢ 

χάριν ποιεῖν. 

293. ᾿Αρά σοι δοκοῦμεν εἰκότως παρῃτῆσθαι τοῦ ὔραι 

ματος τούτου τὴν διακονίαν; καίτοι γε οὔπω πάντα 
-» Ψ Μ Ν αἵ Ὁ , 2 ἈΝ Ν 

διῆλθον πρός σε, ἔχω γὰρ καὶ ἕτερα λέγειν. ἀλλὰ μὴ 
» ΄ » Ν , Ν Ἃ , ,ὔ 

ἀποκάμῃς ἀνδρὸς φίλου καὶ γνησίου βουλομένου σε πείθειν, 
- , ᾿ 

ὑπὲρ ὧν ἐγκαλεῖς, ἀνεχόμενος. οὐδὲ γὰρ πρὸς τὴν ἀπο- 
’ὔ Ἁ “ “ 

λογίαν σοὶ τὴν ὑπὲρ ἡμῶν ταῦτα χρήσιμά ἐστι μόνον, 
ἈΝ Ν ; “- ἈΝ 

ἀλλὰ καὶ πρὸς αὐτὴν τοῦ πράγματος τὴν διοίκησιν τάχα 
Ἁ - , Ν Ν “- 

οὐ μικρὸν συμβαλεῖται κέρδος. 204. Καὶ γὰρ ἀναγκαῖον 
Ν ΄ Ι] Ν -" ΕΝ -“ ’ Ἁ «ὧν 

τὸν μέλλοντα ἐπὶ ταύτην ἔρχεσθαι τοῦ βίου τὴν ὁδὸν, 
, , “ 4 

πρότερον ἅπαντα διερευνησάμενον καλῶς, οὕτως ἅψασθαι 
-“ , 7 ΄ “ ᾽ Ν Ν ΜΨ Ἁ “- 

τῆς διακονίας. τί δήποτε; ὅτι εἰ καὶ μηδὲν ἄλλο, τὸ γοῦν 
“ -» ᾿ 

μὴ ξενοπαθεῖν, ἡνίκα ἂν ταῦτα προσπίπτῃ, περιέσται 
- Ἀ -“ “ 

πάντα εἰδότι σαφῶς. 205. Βούλει οὖν ἐπὶ τὴν τῶν χηρῶν 

5 τον επιτηδειον]- δει Υ νὰ] || 6 αντιπιπτωσι] επιπηδωσι α - τω τοι- 

οὐτων ἢ! 8 την εκκλησιαστικην οἰκοδομὴν 2 νυ] ᾿ἰ τό εσται οἴγΖ || 22 περιεσται 

Ἔτω Υ νυ]ρ ᾿ἰ 23 εἰδεναι σαῴως 2 [Ϊ τὴν χηρων Υ νὰ]ν 

Ξενοπ. ΟσΟ 5 Ι. σεμνόν κτλ. ὍΤης αυ4] 1165 1:02 ὀεῖγιρ" 5.72 7͵1566].᾿ 
1η ΡΙἴατοῇ. ΔΙ6 σοηῃίγαβίθα ἴῃ ῬΑΙγ5: “ αἰργβεα 

γε πιοαεεί᾽ εἴς. 
3. ἀδέκ. κτλ. “"Ζη»ιῤαγίϊαί γεΐ 

εσεγέεοιες.᾽ ᾿Αδεκ. ἰ5 ἴτοπι δεκάζω, 
“ἴο Ὀτῖθε.᾽ Ορ. αὦν. οῤῥετιργι. υἱέ. 
γιογηασί. 1 58: Ο ἀδεκάστοις κριταῖς. 

6. παράγειν) “Ἴο γονιοίε,, " ῥγέ- 
τ θρὶ παρήγαγον ἴϊ 7 (ποιε). 

21. τὸ γοῦν μὴ ἕ....περι.} “αὐ αι» 
γαίθ ἀδ τοῖϊ! λατε ἐλ αὐἀναρίαρε οὗ 

23. τῶν χηρῶν] ὍἼΠαβε ννεῦα {Π6 
υν]άονν5 γασι ]ΑΥ}ν πηαϊηίαϊ "δα αἱ {Π6 
Ἔχρϑηβα οἵ ἴΠ6 ΟΠαγοἢ (ορ. τ Τίπι. 
ν 16); {ΠΕῚῚ Παπλθ5 ὑγεῦα δηϊογοά 
ΟἹ ἃ ᾿ἰ5ξὲ Κερί ίογ {Παΐ ρύγροβε (5668 
ἐγγράφεσθαι Ὀε]ονν)). 

ΙΪπ Απιίίοοῃ, ψῃοῖς ἴθ ννετα 
ΔΌουξ τοο,οοο (Ἰγϑίϊαπϑ, [Πς νά ονν5 
ἀηα ν]γρΊη5 ἰοσ ΠΥ Ππυμη θογεα 20Οο: 

6---.2 

ΙΟ 

15 

20 



Ι1Ο 

᾿9 

20 

8ὃ4 ΟΠ ΥΒΟΒΤΟΜΟδ [1Π. χνὶ 

προστασίαν ἴωμεν πρότερον, ἢ τὴν τῶν παρθένων κηδε- 
μονίαν, ἢ τοῦ δικαστικοῦ μέρους τὴν δυσχέρειαν ; καὶ γὰρ 
5 Ψ “Ὁ ΄ ΄ ͵ ς λ ἈΝ “ , ἐφ᾽ ἑκάστου τούτων διάφορος ἡ φροντὶς, καὶ τῆς φροντίδος 

͵ ΄ ΄ “ “- 

μείζων ὁ φόβος. ἵνα ἀπὸ τοῦ τῶν 
Μ ᾽ ΄ “ Ἅ , Ἁ ἄλλων εὐτελεστέρου δοκοῦντος εἶναι ποιησώμεθα τὴν 
ἀρχὴν, ἡ τῶν χηρῶν θεραπεία δοκεῖ μὲν μέχρι τῆς τῶν 

χρημάτων δαπάνης τοῖς ἐπιμελουμένοις αὐτῶν παρέχειν 

φροντίδα: τὸ δὲ οὐ τοιοῦτόν ἐστιν, ἀλλὰ πολλῆς δεῖ 

296. Καὶ πρῶτον, 

) “- - 5 ΄ “ β᾿ Ἀ 7 , 

κἀνταῦθα τῆς ἐξετάσεως, ὅταν αὐτὰς καταλέγειν δέῃ" 
΄ ΄ ἣΡ -“ Ἁ ΄ ΝΜ » , Ψ ’ὔ 

297. ὡς το γε ἁπλῶς καὶ ὡς ἔτυχεν αὑτᾶς ἐγγράφεσθαι 
᾿ το ΄ ΄΄ ᾿ Ν "Μ, ͵ Ἀ 

μυρία εἰργάσατο δεινά. καὶ γὰρ οἴκους διέφθειραν καὶ 

γάμους διέσπασαν, καὶ ἐπὶ κλοπαῖς πολλάκις καὶ καπη- 

λείαις καὶ ἕτερα τοιαῦτα ἀσχημονοῦσαι ἑάλωσαν. 20ὃ. Τὸ 
. Ν “-“ “ ΄ Ν 

δὲ τὰς τοιαύτας ἀπὸ τῶν τῆς ἐκκλησίας τρέφεσθαι χρη- 
μάτων καὶ παρὰ θεοῦ τιμωρίαν καὶ παρὰ ἀνθρώπων φέρεε 

͵ ᾿ 5 - ᾿- 
τὴν ἐσχάτην κατάγνωσιν, καὶ τοὺς εὖ ποιεῖν βουλομένους 

Ν ΕΝ ε - 

ὀκνηροτέρους καθίστησι. τίς γὰρ ἂν ἕλοιτό ποτε, ἃ τῷ 
“ ΄ “-“ , “ 

Χριστῷ προσετάχθη δοῦναι χρήματα, ταῦτα ἀναλίσκειν 
ἈΝ 

299. Διὰ 
΄-“ Ἁ -“ Ἁ » »“ -“ ᾿ ,ὔ 

ταῦτα πολλὴν δεῖ καὶ ἀκριβῆ ποιεῖσθαι τὴν ἐξέτασιν, 
“ Ἀ ᾿ῳ Ν μὴ ͵ » Ν Ἁ ἈΝ ς “-“ 

ὥστε μὴ μόνον τὰς εἰρημένας ἀλλὰ μηδὲ τὰς ἑαυταῖς 

εἰς τοὺς τὸ τοῦ Χριστοῦ διαβάλλοντας ὄνομα; 

Σ “ “ Ν “ » ΄ ’ ΄ὔ 

ἐπαρκεῖν δυναμένας τὴν τῶν ἀδυνάτων λυμαίνεσθαι τρά- 
πεζαν. 30ο. Μετὰ δὲ τὴν ἐξέτασιν ταύτην ἑτέρα διαδέ- 

5 ποιησωμεν ἴγ2 || 7 παρεχειν]- τὴν 2 νὰ]ρσ Ϊ 8 δειται νὰ ]ρ [13 ετεροις 

τοιουτοις να]σ ᾿ 15 παρα ανθρωποις ἴγ |Ϊ . σκληροτεροὺς γἤ ᾿Ϊ 21 ὡς μη νὰ]σ |} 

τας εἰρημενα5] ταυτας 2 ᾿! 22 ἀρκειν νυϊσ 

566 ῬαδΟῆ ΡΡ. 240 544. Ορ. «4ἴ5ο 
Τἰρμίίοοι οὴ Ἰσῃ. .5)7,2}77:. 6, 13 
{1 3045. 5328). 

1. τῶν παρθένων] 1.6. ἴῃοξε γγῆο 
μαᾶ Ῥουπα {πειηβεῖνεβ ὈΥ νον οὗ 
σΠαϑεν : 566. Ὁ υυβοβίομη 5 ἰγθαίϊβα 
αἴ υἱγιριγαίδ. ὙῊΘ ἢγϑί ποίϊοας οἵ 
βαραζαΐβ Ποιιβεβ ἴου ἴποβα ψγῆο Παά 
ταἸκθὴ 5 ἢ νοννβ οσσαγ ἴῃ {πὸ π]44}6 
οὗ [ῃ6 ἰουσὶἢ σεπίαγν : 6.5. Αὐ τοβα 
εἶδ υἱγρι ὶ το. Α5 ἃ τι]θ, ΠΟΎΨΈΥΌΥ, 
τῆε νἱγρὶηβ ἀϊά ποῖ ᾿νε 1π σομνθηΐβ, 
Ῥὰΐ ἴῃ {πεὶγῚ οὐὰ Ποηθ5: ΦΟΑ͂ 

“ΜΙ ρΙηβ.᾽ 
2. δικαστικοῦ] ὅεε ςσ. 18 Ἀεῖονν. 
6. μέχρι... παρ. φρ.1 “10 εακτέδε 

210 »10γ6 αγιχῖοίγ ἔλα (ἐλαΐ ἐγευοϊοδα) 
771 ἐλ 5 ε71Ἰ17ι’ 7 »ιοϑιεν." 

9. καταλέγειν] (ρ. 1 Τίπ. ν 9. 
12. καπηλείαις] " τ»ιε»ογα] ἐγααΐξε, 

Ε.σ. (Παΐϊ οὐ [Π6 προαγωγός: ςρ. 
ον»ι7,1. 1711 (Ὁ7. 275 Α. 

19. τοὺς διαβάλλ.] “ζἤοτε τυῖο- 
ὀγίγες' σἰα»167, τεῤογε᾽ : “ΕἸΘΙα ΤΑ Ἰορηε»ν.- 
ζγι 7α. τοι Β. 



ΠΙ. χνῇ ὨὍΕ ΞΑΘΕΡΟΤ7Ο ὃς 

Ν » ΤΑ. ὁ ᾽ » Ν [.] - }θ 4 χεται φροντὶς οὐ μικρὰ, ἵνα αὐταῖς τὰ τῆς τροφῆς ἀθρόως, 

ὥσπερ ἐκ πηγῶν, ἐπιῤῥέῃ καὶ μὴ διαλιμπάνῃ ποτέ. καὶ 
εἶ , , , Ν » ᾿ “ Ἀ 

γὰρ ἀκόρεστόν πως κακὸν ἡ ἀκούσιος πενία, καὶ μεμψί- 
-" “ Ἁ “ ΄ 

μοιρον, καὶ ἀχάριστον" καὶ δεῖ πολλῆς μὲν τῆς συνέσεως, 
“ Ν - “- “ » “ 5ι Γι, Ν ΄ 

πολλῆς δὲ τῆς σπουδῆς, ὥστε αὐτῶν ἐμφράττειν τὰ στό- 
“ “ , ς 

ματα, πᾶσαν ἐξαιροῦντα κατηγορίας πρόφασιν. 301. Οἱ 
Ν “ Ἶ -“ Ν » ΄ ΄ 

μὲν οὖν πολλοὶ, ὅταν τινὰ ἴδωσι χρημάτων κρείττονα, 
3 Ν ΄ 

εὐθέως αὐτὸν ἐπιτήδειον εἶναι πρὸς ταύτην ἀποφαίνονται 
Ρ, »-“ ͵ὔ “Ὁ 

τὴν οἰκονομίαν" ἐγὼ δὲ οὐχ ἡγοῦμαί ποτε ταύτην αὐτῷ τὴν 
Ἃ 3 “-“ , τι Ν “ Ν ᾽ ᾿Ὶ ἈΝ -“ 

μεγαλοψυχίαν ἀρκεῖν μόνην, ἀλλὰ δεῖ μὲν αὐτὴν πρὸ τῶν 
Μ. ᾿ Ν ΄ Ν Ἃ » - ΕῚ 

ἄλλων (χωρὶς γὰρ ταύτης λυμεὼν ἂν εἴη μᾶλλον ἢ προ- 
’ὔ ν ͵ ι Ἃ - 

στάτης, καὶ λύκος ἀντὶ ποιμένος), μετὰ δὲ αὐτῆς καὶ 
“-“ ͵ὔ ΄ εἰ ἑτέραν ζητεῖν εἰ κεκτημένος τυγχάνοι. αὕτη δέ ἐστιν ἡ 

, ᾽ “ “ 

πάντων αἰτία ἀνθρώποις τῶν ἀγαθῶν, ἀνεξικακία, ὥσπερ 
΄ ε ’ὔ 

εἴς τινα εὔδιον λιμένα ὁρμίζουσα καὶ παραπέμπουσα τὴν 
. Ν “- -“ ΄ 

ψυχήν. 362. “Τὸ γὰρ τῶν χήρων γενος καὶ διὰ τὴν πενίαν, 
Ἁ Ἁ δὴ 1 Δ Ν ἈΝ Ν ,ὔ ᾽ Ἂ Ν , 

καὶ διὰ τὴν ἡλικίαν, καὶ διὰ τὴν φύσιν ἀμέτρῳ τινὶ κέχρη- 
᾿ [4 “ ι ΨΜ ᾽ -“ ᾿ “-“ » ’, 

ται παῤῥησίᾳ (οὕτω γὰρ ἄμεινον εἰπεῖν) καὶ βοῶσιν ἀκαί- 

ρως, καὶ αἰτιῶνται μάτην, καὶ ἀποδύρονται ὑπὲρ ὧν χάριν 
» -“ -“ ᾽ 

εἰδέναι ἐχρῆν, καὶ κατηγοροῦσιν ὑπὲρ ὧν ἀποδέχεσθαι 
Μ) “-“ Ν “ 

ἔδει. καὶ δεῖ τὸν προεστῶτα ἅπαντα φέρειν γενναίως, καὶ 
Ν Ἀ Ε , , 

μήτε πρὸς τὰς ἀκαίρους ἐνοχλήσεις, μήτε πρὸς τὰς ἀλόγους 
[4 , ᾽ “ “- 

παροξύνεσθαι μέμψεις. 303. ᾿Ελεεῖσθαι γὰρ ἐκεῖνο τὸ 
͵ ΄ ᾿ Φφ ων ᾽ ΄ , ,ὔ ΄ 

γένος, ὑπὲρ ὧν δυστυχοῦσιν, οὐχ ὑβρίζεσθαι, δίκαιον: ὡς 
, ω ΄σ -“ “ 

τόγε ἐπεμβαίνειν αὐτῶν ταῖς συμφοραῖς, καὶ τῇ διὰ τὴν 
’ὔ 5» ᾿ ΕΣ Ν -“» δ “ 

πενίαν ὀδύνῃ τὴν ἀπὸ τῆς ὕβρεως προστιθέναι, τῆς ἐσχάτης 
5 , " -“ Ἀ 

ὠμότητος ἂν εἴη. 304. Διὰ τοῦτο καί τις ἀνὴρ σοφώτατος, 

Ι τὸ τῆς τροφης [2 ᾿ὶ ὦ κακηγοριας 2 ᾿ το δει] χρη Υ δειν Ζ να]σ [προ 

τῶν αλλων] Ἐεχειν Υ2 νυσ ᾿ 12 μετα ταυτὴν δεν ἰϊ 13 δει ζήτειν (2 ζητειν 

δέει Υ να]σ ΠΠ15 ΟΠΊ καὶ παραπεμπουσα ἃ ᾿Ϊ 20 κακηγορουσιν ΥΖ2 ᾿ 27 σοῴος Ζ 

1. ἀθρόως] " αὐτεραἰαγιίγ.᾽ Ι9.ὡ ὑπὲρ ὧν χ. εἰ. (' ἀρουΐ 
3. μεμψίμ.} “ ριεογιίος ᾽: ορ. {πἰπρβ᾽) “)}0γ τυλῖῆελ ἐάεν σπσάξ ο 

νἱ 9. λαῦε ὀδεγε ργιαίεζι." 
5. ἐμῴφρ. τὰ στ.] (ρ. ἱν 3 τὰ 27. ἀνὴρ σοφ.] 6515 50η οὗ 

τῶν ἀναισχύντων ἐμφράττειν στό- δϑϑίγαοῃ, [Π6 διυιῖπου οὗ Εσςο]οϑίαϑείσιιβ. 
ματα. 
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" Ἀ δὲ ᾿ ΑΝ ΄ Ν “-“ . ᾽ εἴς τε τὸ φιλοκερδὲς καὶ τὸ ὑπεροπτικὸν τῆς ἀνθρωπίνης 
3 Ν Ά, “ 

φύσεως ἀπιδὼν, καὶ τῆς πενίας τὴν φύσιν καταμαθὼν 
3 Ν εἶ ν -“ 

δεινὴν οὖσαν καὶ τὴν γενναιοτάτην ψυχὴν καταβαλεῖν, καὶ 
»“ “Ὁ ᾿] »"» , 

πεῖσαι περὶ τῶν αὐτών ἀναισχυντεῖν πολλάκις, ἵνα μή τις 
Ε] “Ὁ » Ψ' “ »"» [οὐ 

αἰτούμενος παρ᾽ αὐτῶν ὀργίζηται, μηδὲ τῷ συνεχεῖ τῆς 
ς “ "- ,ὔ 

ἐντεύξεως παροξυνθεὶς πολέμιος ὁ βοηθεῖν ὀφείλων γίνηται, 
“ Ν , “ 

παρασκευάζει προσηνῆ τε αὐτὸν καὶ εὐπρόσιτον εἶναι τῷ 
7, , Ἦ Ὺ 5 ὲ ᾿ δ᾿ ἢ 

δεομένῳ, λέγων Κλῖῆνον πτωχῷ αλύυπως το οὖς σοῦ, καὶ 
᾽ - , ᾿Ὶ 

ἀποκρίθητι αὐτῷ ἐν πραότητι εἰρηνικά. καὶ τὸν παρο- 
Υ, “ “ ΄ 7 “ 

ξύνοντα ἀφεὶς, τί γὰρ ἄν τις τῷ κειμένῳ λέγοι; τῷ δυνα- 
͵ ᾿ " ΄, 7, ᾽ , ὃ ΄ " 

μένῳ τὴν ἐκείνου φέρειν ἀσθένειαν διαλέγεται, παρακαλῶν 
“ [ὁ -“ ΕΙ δὰ “ “ Ἵ , 

τῷ τε ἡμέρῳ τῆς ὄψεως καὶ τῇ τῶν λόγων πραότητι 
-»“ » ᾽ “- Ἂ 

πρὸ τῆς δόσεως αὐτὸν ἀνορθοῦν. 305. ᾽Αν δέ τις τὰ μὲν 
ἢ , δ ᾽ Ν .} 7ὔ 

ἐκείνων μὴ λαμβάνῃ, μυρίοις δὲ αὐτὰς ὀνείδεσι περιβάλλῃ, 
Ἵ, ᾽ “Ὁ 

καὶ ὑβρίζῃ, καὶ παροξύνηται κατ᾽ αὐτῶν" οὐ μόνον οὐκ 
᾽ , ᾿ σϑν ΚΡ γι , ᾽ , κ᾿ κα ᾽ . 
ἐπεκούφισε τὴν ἀπὸ τῆς πενίας ἀθυμίαν τῷ δοῦναι, ἀλλὰ 

“-“ -“ Ψ ΄ 

καὶ μεῖζον ταῖς λοιδορίαις εἰργάσατο τὸ δεινόν. 306. Κἂν 
Ἵ Ψ “- ͵ Ἀ Ν Ἕ 

γὰρ λίαν ἀναισχυντεῖν βιάζωνται διὰ τὴν τὴς γαστρὸς 
, ͵ 5" 3.0 ᾿ “ 3, Ν - ,ὔ ΄ ΓΙ ' 

ἀνάγκην, ἀλλ᾽ ὅμως ἀλγοῦσιν ἐπὶ τῇ βίᾳ ταύτῃ. ὅταν οὖν 
“- “- - , " 

διὰ μὲν τὸ τοῦ λιμοῦ δέος προσαιτεῖν ἀναγκάζωνται, διὰ δὲ 
ΟΥ̓ “ 9 , Ἂν, Ν οὖ ᾽ , ΄ 

τὸ προσαιτεῖν ἀναιδεύεσθαι, διὰ δὲ τὸ ἀναιδεύεσθαι πάλιν 
, κ 

ὑβρίζωνται, ποικίλη τις καὶ πολὺν φέρουσα τὸν ζόφον 
-“ 5 « 

ἐπὶ τὴν ψυχὴν ἐκείνων κατασκήπτει τῆς ἀθυμίας ἡ δύ- 

ναμις. 307. Καὶ δεῖ τὸν τούτων ἐπιμελούμενον ἐπὶ 
Ἂ 3 , ᾽ κ 

τοσοῦτον εἶναι μακρόθυμον, ὡς μὴ μόνον αὐταῖς μὴ πλεο- 

6 γενηται γ2 νυὶρ || 14 καταλαμβανη γ ᾿ τό τω μὴ δουναι γ᾽ ᾿!ὶ 20 δια δὲ τὸ 

προσαιτειν, τω αναιδ. παλιν υβριζωνται γ 

3. δεινὴν... καταβ.] “ τἀϊἠοα {5 1ο. τῷ κειμένῳ] " ἐλε γαλζεγι." 
ουεγίλγοτουήηγιο᾽ : ΟΡ. ν 4 φροντίδες 13. τὰ μὲν... μὴ λαμβ.} “Ζλοιεσὶ 
δειναὶ καταβαλεῖν ψυχῆς δύναμιν. λδφ αοος μού ἐαζε ἐλεῖγ φοραῖς, γε 

6. ἐντεύξ.7 " ἐγιέγεαέγ.᾽ ἐγιεοηεῤασσες ἐλόρι" εἴς. 
8. κλῖνον] Ἐς οΪι5. ἱν 8, οἰϊεά 18. βιάζ... ἀνάγκην] Ῥατὶ οἵ ἃ 

[τΟτὴ ΤΠ ΠΊΟΥΥ. 1750 Π θη ου-Ν Βα Ποχαπιθῖου : 566 Οἢ ὁ τὰς ἁπάντων 
οὐηἶΐξ ἀλύπως, ἀπ σίνε [Π6 Ιαϑὲὶ κτλ. ἰϊ 1. 
νγογαβ ἴῃπι|5 : καὶ ἀποκρ. αὐτῷ εἰρην. 21. ἀναιδεύεσθαι)] (. χρηστεύε- 
ἐν πραὔτητι. ται ᾿ἰϊ 15 (μοί6). 



11. Χχν]] ὨὯὈΑΕ 54 ΟΕΚΟΖΊΙΟ 87 
, Ν 9 ΄ - 3 .2 ᾽ Ἀ Ν “-“ νάζειν τὴν ἀθυμίαν ταῖς ἀγανακτήσεσιν, ἀλλὰ καὶ τῆς 
», Χ , “ - , Ὄ, 

οὔσης τὸ πλέον κοιμίζειν διὰ τῆς παρακλήσεως. ὥσπερ 
ἃς Ι] - Ἐν 6 ᾿" ΕῚ “ ὔ 5 Ι] , 

γὰρ ἐκεῖνος ὁ ὑβρισθεὶς ἐν πολλῇ περιουσίᾳ οὐκ αἰσθά- 
νεται τῆς ἀπὸ τῶν χρημάτων ὠφελείας, διὰ τὴν ἀπὸ τῆς 
ο , - ς “- 

ὕβρεως πληγήν: οὕτως οὗτος ὁ προσηνῆ λόγον ἀκούσας, 
Ν Ν 

καὶ μετὰ παρακλήσεως τὸ διδόμενον δεξάμενος, γάνυται 
,ὔ Ν ᾿ ᾿ “ ἂν “ Ν Ἀ “- , πλέον καὶ χαίρει, καὶ διπλοῦν αὐτῷ τὸ δοθὲν τῷ τρόπῳ 

γίγνεται. 308. Καὶ ταῦτα οὐκ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ, ἀλλ᾽ ἀπ᾽ 
“- ἧς , 

ἐκείνου τοῦ τὰ πρότερα παραινέσαντος φθέγγομαι: Τέκνον 
, ᾽ -“» “ -“ , 

γάρ, φησιν, ἐν ἀγαθοῖς μὴ δῷς μῶμον, καὶ ἐν πάσῃ δόσει 
, ᾽ Ῥ, δ λύπην λόγου. οὐχὶ καύσωνα ἀναπαύσει δρόσος; οὕτω 

“- ͵ Ὶ " ᾽ . ν ͵ Ἐπρ τν ΄ " 
κρεῖσσον λόγος ἢ δόσις. ἰδοὺ γὰρ λόγος ὑπὲρ δόμα ἀγα- 

309. Οὐκ 
5 [ ἈΝ , ν 5 ΄ Υ , 

ἐπιεικῆ δὲ μόνον καὶ ἀνεξίκακον τὸν τούτων προστά- 

Ν ᾿ 5 , Ν Ψ Ν ᾿ς 

θὸν, καὶ ἀμφότερα παρὰ ἀνδρὶ κεχαριτωμένῳ. 

9 Χ Ἁ ] ᾿Ὶ ω κ 53 ΄ φ ΜΝ 

την, ἄλλα καὶ οἰκονομικὸν οὐχ ἧττον εἰναι χρὴ" ὡς εἂν 
»" ᾿ -“ “ 

τοῦτο ἀπῇ, πάλιν εἰς τὴν ἴσην περιίσταται ζημίαν τὰ τῶν 
᾿ , , , 

πενήτων χρήματα. 310. Ἤδη γάρ τις ταύτην πιστευθεὶς 
Ἁ Ἁ τὴν διακονίαν, καὶ χρυσὸν συναγαγὼν πολὺν, αὐτὸς μὲν οὐ 

, , 

κατέφαγεν, ἀλλ᾽ οὐδὲ εἰς τοὺς δεομένους, πλὴν ὀλίγων, 
᾽ ΄ ἈΝ Ἀ ζ ᾿Ὶ ΄ “ - Ν 

ἀνάλωσε, τὸ δὲ πλέον κατορύξας ἐφύλαττεν, ἕως οὗ καιρὸς 

χαλεπὸς ἐπιστὰς παρέδωκεν αὐτὰ ταῖς τῶν ἐναντίων 

χερσί. 
΄ ,, ᾿ , -“ 2 ,ὔ εἶ , 

πλεονάζειν μήτε ἐλλείπειν τῆς ἐκκλησίας τὴν περιουσίαν" 

311. Πολλῆς οὖν δεῖ τῆς προμηθείας, ὡς μήτε 

᾽ Ν ͵ Ν ΄ ἊΝ “Ὁ ͵ Ν 

ἀλλὰ πάντα μὲν σκορπίζειν ταχέως τοῖς δεομένοις τὰ 
-" κ , 

ποριζόμενα, ἐν δὲ ταῖς τῶν ἀρχομένων προαιρέσεσι συνά- 

3 ΟΠ] εν πολλὴ περιουσια Υ2 ᾿ἰΪὀὄ 5 οὐὑτω και ουτος Υ͂ ναϊσ || 7 αὐτὸ το 

δοθεν γ᾽ “νυϊρ 11 λογου]- πονηρου ἃ λογων νυ]ρσ [15 οἰκονομίαν {Πγἦ2 

22 ΟἿ ὡς α 

Ι. τῆς οὔσης] 55. ἀθυμίας : οΡ. αἰτυεα τοῖΐλθ ρσγαςός,, 56ὲ6 Τιρμιίοοϊ ) Ρ 5: Ξ 
τὸ πλῆθος τῶν ὄντων 1ἰϊ 15 (ποίε). 

3. ἐν πολλῇ περι.} “τοῖίὰ σγεαΐ 
αὐπιεγιααγεεε,᾽ “" λαυΐγ δγιομρ αγιαὶ ἕο 
φαγε᾽: ςρ. ἐκ περιουσίας ἱ 4. (ποίΕ). 

9. τέκνον] ἘσοΪιι5. ΧΗΣ 15---7. 
ΤΠΕ ΤΧΧ ἰοχί 45 σίνεη Ὀγ Ν σι ]Ὲ μας 
λόγων (ίογ λόγου), κρείσσων, απιὰ οὐκ 
ἰδοὺ λόγος. Εοτ κεχαριτωμένῳ, “" ἐ)7:- 

ιοίες οἡ 2. οὗ «δὲ 2 αμί Ρ. 315. 
24. πάντα μ. σκ. τ.}] ἙἘῸΓ [6 

ΘηΠλΪΥ ΠΟ Ογγβ. δτουβεά αἱ 
(ὐοηβίδηξίπορ!α ὈΥῪ σαγγγίηρ οὐἱ [15 
ΡΥΪΠοΙρΙῈ 5εῈ Ῥαθοῇ Ρ. 238: δηά [ου 
τῆς αἰτὰας οἵ ΟΠτγ5. ἰονναυαβ το 65 
απᾷ της τῖσῃ, Ραδοῖ Ρρ. 66 544. 

ἐν δὲ ταῖς κτλ.] " ἀέαῦ τ {ἦε 28. 

1ΙΟ 

15 

20 

25 



1Ο 

15 

20 

25 

δὃ ΟἿ Υ ΟΣ ΤΌ 5 [1Π1. ΧΥῚ 

γειν τῆς ἐκκλησίας τοὺς θησαυρούς. 512. Τὰς δὲ τῶν 

ξένων ὑποδοχὰς, καὶ τὰς τῶν ἀσθενούντων θεραπείας, 

πόσης μὲν οἴει δεῖσθαι χρημάτων δαπάνης, πόσης δὲ τῆς 

τῶν ἐπιστατούντων ἀκριβείας τε καὶ συνέσεως; καὶ γὰρ 
τῆς εἰρημένης ἀναλώσεως ταύτην ἥττονα μὲν οὐδαμῶς, 
πολλάκις δὲ καὶ μείζονα εἶναι ἀνάγκη" καὶ τὸν ἐπίστα- 
τοῦντα ποριστικόν τινα μετ᾽ εὐλαβείας καὶ φρονήσεως, ὡς 
παρασκευάζειν καὶ φιλοτίμως καὶ ἀλύπως διδόναι τοὺς 
κεκτημένους τὰ παρ᾽ αὐτῶν, ἵνα μὴ τῆς τῶν ἀσθενούντων 

ἀναπαύσεως προνοῶν τὰς τῶν παρεχόντων πλήττῃ Ψυχάς. 

313. Τὴν δὲ μακροθυμίαν καὶ τὴν σπουδὴν πολὺ πλείονα 

ἐνταῦθα ἐπιδείκνυσθαι δεῖ. δυσάρεστον γάρ πως οἱ νο- 

σοῦντες χρῆμα καὶ ῥάθυμον: κἂν μὴ πολλὴ πανταχόθεν 

εἰσφέρηται ἀκρίβεια καὶ φροντὶς, ἀρκεῖ καὶ τὸ μικρὸν 

ἐκεῖνο παροφθὲν μεγάλα ἐργάσασθαι τῷ νοσοῦντι κακά. 
ΧΝΠ). 4314. ᾿Ἐπὶ δὲ τῆς τῶν παρθένων ἐπιμελείας τοσ- 

ούτῳ μείζων ὁ φόβος, ὅσῳ καὶ τὸ κτῆμα τιμιώτερον, καὶ 

βασιλικωτέρα αὕτη τῶν ἄλλων ἡ ἀγέλη: (ἤδη γὰρ καὶ εἰς 

τὸν τῶν ἁγίων τούτων χορὸν μυρίαι μυρίων γέμουσαι 

κακῶν εἰσεκώμασαν") μεῖζον δὲ ἐνταῦθα τὸ πένθος. 

315. Καὶ καθάπερ οὐκ ἴσον κόρην τε ἐλευθέραν καὶ τὴν 

ταύτης θεράπαιναν ἁμαρτεῖν, οὕτως οὐδὲ παρθένον καὶ 

χήραν. ταῖς μὲν γὰρ καὶ ληρεῖν καὶ λοιδορεῖσθαι πρὸς 

ἀλλήλας καὶ κολακεύειν καὶ ἀναισχυντεῖν καὶ πανταχοῦ 

φαίνεσθαι καὶ τὸ περιϊέναι τὴν ἀγορὰν γέγονεν ἀδιάφορον" 

ἡ δὲ παρθένος ἐπὶ μείζοσιν ἀπεδύσατο, καὶ τὴν ἀνωτάτω 

2 τῶν νοσουντων ἃ ᾿ 1Ι προθυμίαν γ'2 νὰ]ρ  πολλω πλείονα Ζ ναυὶρ ᾿ 

15 εκεὶ παροῴφθεν ἃς ἴτδῃς 

ἐγεασεγες οὗ ἐλ Ολημγελ γι 16 σλαὲ 16. παρθένων] 66 οῃ ἢ τό. 
ΟἹ ἐδε σογι ἰγιο715 οὗ ἐλὲ ἠαϊέν." 18. βασιλικ....ἡ ἀγ.] “ἐλὶς ἧς ἃ 

2. ξένων ὑποδοχάς] 866 Ῥιδοῆ »η07γ.6 2γιίγιεείν ὀαγαὶ ἐζαγι ἐλὲ οἱλεγ-ς." 
ῬΡ. 82, 239- 20. εἰσεκ.}] ΟΡ. εἰσεκώμασεν 1ἰϊ τ 5 

12. δυσάρ. Ὑ. π.] ἃ ΥΘιλ] Ἰβοθῆοθ (ποίε). 
οἵ Ἐλατρ. Ογεσέες 232 δυσάρεστον οἱ 25. γέγονεν ἀδιάφ.] ΟΥ̓ σουχεε 
νοσοῦντες ἀπορίας ὕπο: ορ. τὸ δυσά. (ΟἼγγΥ5. 15 ποΐῖ βρεακίῃηρ' βϑυϊουβίν. 
ρεστον τῶν ἀρρωστούντων 1 5. 26. ἐπὶ μείξζ. ἀπεδ.] “λας 2γε- 
ΧΥΠ. 7686 εαγε οΥ {λέ υἱγιρ γι. 2αγεα λόγο 707 ἃ ξγδαΐε, σἰγερνίδ᾽: 



Π|. ΧνΠΠ] ὨὍῈΕ 54 (ΟΕΚ}ΟΖ7Ο 89 

φιλοσοφίαν ἐζήλωσε, καὶ τὴν τῶν ἀγγέλων πολιτείαν 

δεῖξαι ἐπὶ γῆς ἐπαγγέλλεται, καὶ μετὰ τῆς σαρκὸς ταύτης 
τὰ τῶν ἀσωμάτων αὐτῇ δυνάμεων κατορθῶσαι πρόκειται" 

Ν » , Ὰ - Χ Ν » Ε καὶ οὔτε προόδους περιττὰς ποιεῖσθαι καὶ πολλὰς δεῖ, οὔτε 
π᾿ ὦν ] “Ὁ , » “ ἊΝ ΄ 9 - ͵7 

ῥήματα αὐτῇ φθέγγεσθαι εἰκῆ καὶ μάτην ἐφεῖται, λοιδορίας 

21ό Διχα 
“ » , Ὁ Ν ΄ - “Ὁ 

τοῦτο ἀσφαλεστάτης φυλακῆς, καὶ πλείονος δεῖται τῆς 

συμμαχίας. 
Ὁ » - 2 ,ὔ δ ’ὔ -“ [4 

μᾶλλον αὐταῖς ἐφέστηκε καὶ προσεδρεύει, καταπιεῖν ἕτοι- 

Ἁ Ά, ’ὔ » Χ » ὰ 3“, ΄ 

δὲ καὶ κολακείας οὐδὲ τοὔνομα εἰδέναι χρή. 

-“ Ἢ - . , 5 οἶ ΒΡ Ν ν ὃ τε γὰρ τῆς ἁγιωσύνης ἐχθρὸς ἀεὶ καὶ 

»ν ἣ 2 δ Χ , ᾽ 7 

μος, εἴ πού τις ἐξολισθήσειε καὶ καταπέσοι, ἀνθρώπων τε 
Ἂ Σ ἵν ᾿ Ἁ ΄ ἷς ’ὔ « 

οἱ ἐπιβουλεύοντες πολλοὶ, καὶ μετὰ τούτων ἁπάντων ἡ 
-“ Ν “ ἣς , 

τῆς φύσεως μανία: καὶ πρὸς διπλοῦν τὸν πόλεμον ἡ παρά- 
-“ Ν Ἀ ᾿ς ΝΜ 

ταξις αὐτῇ, τὸν μὲν ἔξωθεν προσβάλλοντα, τὸν δὲ ἔσωθεν 

ἐνοχλοῦντας. 317. Διὰ ταῦτα τῷ γοῦν ἐπιστατοῦντι 
Υ ς , «ς , 

πολὺς μὲν ὁ φόβος, μείζων δὲ ὁ κίνδυνος, καὶ ἡ ὀδύνη, εἴ τι 

318. Εἰ 

γάρ πατρὶ θυγάτηρ ἀπόκρυφος ἀγρυπνία, καὶ ἡ μέριμνα 

τῶν ἀβουλήτων (ὃ μὴ γένοιτο) συμβαίη ποτέ. 

αὐτῆς ἀφιστᾷ ὕπνον, ὅπου περὶ τοῦ στειρωθῆναι ἢ παρ- 
“-“ “ , ! ς 

ακμάσαι ἢ μισηθῆναι τοσοῦτον δέος, τί πείσεται ὁ τούτων 
Ἁ , - ΄ “ 

μὲν οὐδὲν, ἕτερα δὲ τούτων πολλῷ μείζονα μεριμνῶν; οὐ 
Ν » ΝῚ 5 -“ ς » ᾿ ᾽ 3 ᾽ Ν . “ 

γὰρ ἀνὴρ ἐνταῦθα ὁ ἀθετούμενος, ἀλλ᾽ αὐτὸς ὁ Χριστός" 
᾽ Ἁ , » -“ « ,ὔ ᾽ ᾿] »᾿ } ὦ “-“ 

οὐδὲ μέχρις ὀνειδῶν ἡ στείρωσις, ἀλλ᾽ εἰς ἀπώλειαν ψυχῆς 

2 επι τῆς γὴς 2 νυ]ρ ᾿ἰ 4. και ουτε--δει] και οὐ δει ουτε---πολλας γΥ νυ]σ [} 

5 αὐτὴν γ' ᾿ὶ εφιεται ἃ ἔταῃς ᾿ἰϊ 12 και ἀπλως προς διπλοὺυν νι]ρ [[ 13 εσωθεν] 

ενδοθεν δοΐ ᾿ 14. γὙουν] τουτων τοί νεῖ ἴηΐ. (γαδδμ5) [1 15 εἰ ποτε τι νῃὶσ 

ἴῃ τηδίαρμου ἴῃ ἀπεδ. ἰ5 ἔτοπὶ δῇ 
δἰμ]εῖα κι σρρίηρ ἴου ὄχϑγοῖβα: σα. 
ορῥιεργι. οἱΖ. τιογιασί. 11 586. 

1. φιλοσοφίαν] (ρ. φιλοσοφίαν 
1 1 (ποῖος). 

2. ἐπαγγέλλεται] " 2γο 75:65 : ΠΡ. 
1 Τίπι. 11 το. 

16. μετὰ τῆς σαρκὸς τ.} “ῥῤεδίαἶδς 
Ζλῖς ἥελ. ἘεΙα ̓Ξ Ιμοχ 11 ἰο 
Ποῦ. {γι 77α1.. 5.0. μετά σῖνες 
Οἴπευ δχχ. οὗ (15 τηθαηίηρ. 

8, ὅτε γάρ κτλ.] 1.6. ϑαίδῃ. 
9. καταπιεῖν) τ Ῥεί. ν 8. 

17. θυγ. ἀπ. ἀγρ.] Ἐξοο]α5. ΧΙ ο: 
“ὦ απ λτεγ ἐς ἃ σϑεγεΐ (ταμδέ 97) 
τυαίελγιείνε55.᾽ ϑούὴς βαϊΐουβ ἰαϊκα 
ἀποκρ. νυ θυγάτηρ (' εἶπα τη Η αιιϑαὲ 
Βερθούσεηα Τοομίεοτ ἢ). 

19. μισηθ.}1.6. ὈΥ ΠεΥ Πυβρθαπά : 
ΟΡ. Ῥεῖονν μισηθείσῃ παρὰ τοῦ νυμ- 
φίου. 

21. αὐτὸς ὁ Χρ.] Τῆδ δχργεϑβίοη 
Ὀγ4ς οὐ (ῃτίβι ᾿ 15 αβεά οἵ νἱγρίηβς 
Αἰγεδαν ἴῃ Ογρτίαῃ: 352. 4. (62) Ρ. 
4752 εα. Ηδτίεὶ. 

22. οὐδὲ μ. ὀν.} “ αρες γ1οἱ «ἵοῤ 

5 

ΙΟ 

Τ5 

20 



90Ο ΟΥ̓ ΚΥΒΟΞΤΟΜΟΣ ΠῚ ΧΥΤΕ 

“Ὁ Ν , -“ Ν ͵ Ἁ -“ 

τελευτᾷ τὸ δεινόν. πᾶν γὰρ δένδρον, φησὶ, μὴ ποιοῦν 
Ν Ν ᾿] " 2 “-“ ΄ ᾿ 

καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. καὶ 
θ ῃ δὲ ἈΝ “ ἂν Ε] ᾽ “ “ ᾽ 

μισηθείσῃ δὲ παρὰ τοῦ νυμφίου οὐκ ἀρκεῖ λαβεῖν ἀπο- 
᾽ὔ ΄, Ν “-“ “-“ 

στασίου βιβλίον καὶ ἀπελθεῖν: ἀλλὰ κόλασιν αἰώνιον τοῦ 
᾿ ᾿ Ν 

5 μίσους δίδωσι τὴν τιμωρίαν. 310. Καὶ ὁ μὲν κατὰ σάρκα 
ν ἂν ἊΣ ιν κα κι τ ψον ΦΑ ν ", 

πατὴρ πολλὰ ἐχει τὰ ποιοῦντα αὐτῷ τὴν φυλακὴν εὔκολον 
“ ΄ ως ᾿Ν ΄ τῆς θυγατρός. καὶ γὰρ καὶ μήτηρ, καὶ τροφὸς, καὶ θερα- 

-" “ Ἷ ᾿ ΄ ᾽ ΄ ͵ 

παινῶν πλῆθος, καὶ οἰκίας ἀσφάλεια συναντιλαμβάνεται 
“ , Ν - Ὁ ΄ 

τῷ γεννησαμένῳ πρὸς τὴν τῆς παρθένου τήρησιν. οὔτε 
αΥ γ᾽ ᾽ Ν Φε ΩΝ, -, ΄ 5.6. “- » το γὰρ εἰς ἀγορὰν αὐτὴν ἐμβάλλειν ἐφίεται συνεχῶς" οὔτε, 

Ε 7ὔ ΕΝ 2 ΄ ,ὔ Ἕ: -“ - , 

ἡνίκα ἂν ἐμβάλλῃ, φαίνεσθαί τινι τῶν ἐντυγχανόντων 
“-“ , “ “-“ “ 

ἀναγκάζεται, τοῦ σκότους τῆς ἑσπέρας οὐχ ἧττον τῶν τῆς 
δΊΟΝ ’ ΄ Ἀ “- 3 ΄ 

οἰκίας τοίχων καλύπτοντος τὴν φανῆναι μὴ βουλομένην. 
͵ 

320. Χωρὶς δὲ τούτων πάσης αἰτίας ἀπήλλακται, ὡς μὴ 
15 ἄν ποτε εἰς ἀνδρῶν ὄψιν βιασθῆναι ἐλθεῖν: οὔτε γὰρ ἡ 

“- “-“ ΄ ΕῚ 

τῶν ἀναγκαίων φροντὶς, οὔτε αἱ τῶν ἀδικούντων ἐπήρειαι, 
» Ε “- Σ ἈΝ ἢ ᾿} δ » Ἁ ΄ 

οὔτε ἄλλο τοιοῦτον οὐδὲν εἰς ἀνάγκην αὐτὴν τοιαύτης 
“ ἦα » [ω] “-“ 

συντυχίας καθίστησιν, ἀντὶ πάντων αὐτῇ γινομένου τοῦ 
, » Ν Ν ,ὔ » ᾿ ΄ Ν Ν 

πατρός: αὐτὴ δὲ μίαν ἔχει φροντίδα μόνον, τὸ μηδὲν 
΄ - - - “-“ 

2ο ἀνάξιον μήτε πρᾶξαι μήτε εἰπεῖν τῆς αὐτῇ προσηκούσης 
“ Ν “ - 

κοσμιότητος. 5321. ᾿Ενταῦθα δὲ πολλὰ τὰ ποιοῦντα τῷ 
πατρὶ δύσκολον, μᾶλλον δὲ καὶ ἀδύνατον, τὴν φυλακήν. 

» Ν » » ὌΝ Ἔ- κ ΄ ἊΨ » 
οὔτε γὰρ ἔνδον ἔχειν αὐτὴν μεθ᾽ ἑαυτοῦ δύναιτ᾽ ἄν: οὔτε 

ἡ καὶ γαρ καιξη νυῖσ [το αὐτὴ οΟἴγΖ [|| εμβαλειν ς ἰΪ εφειται οἷν ἢ 

17 ουδ᾽ αλλο 2 νὰὶσ 

«ἀογέ αὐ γεῤγοαελες., Βδυγθηπθθ5 'θ πῸ Ι6ρᾺ] βἰδίιβ, ἀπ 1 δοουβεα τησβὲ 
ἃ ΜΙ νγὰβ ἃ [Γεαπθηΐ βοῦτοα οἵ οοη- θε τεργεβεηϊεα ἴῃ σουτί ὈΚ ΠΕῚ αι ΘΓ 
Ἶαρ4] ἈπΠαρρίμαββ: ΟΡ. 272 Αἰ γιγαῦι! 1 (ἀντὶ πάντων αὐτῇ γινομένου τοῦ 
05 Ὁ: Ῥυβδοῆ Ρ. 119. πατρός). 

1. πᾶν γὰρ δ.] Μαῖί. "1 το. 21. τῷ πατρί] ἰ.6. {πΠ6 ΞΡ τα αὶ 
8: ἄποστ: βιβλ} ΟΡ. Μδίεν. {πίθοις 

τοὺς 23. ἔνδον ἔχειν] ΤῊΘ σοῦγβα ΠΘΥΘ 
κόλασιν κτλ. ““1ὲ ση)2γΣ ἀδοϊαγεά ᾿ἱπῃροββι ]8 ννὰβ πθνθυί 6 1685 

εἰθγγεαῖ 2ιεγιρληιογιέ {γι γεοίγίιϊο δάἀορίβα ἴῃ βοπηθ οαβθβ. ΟἾγυβ. νσοῖ 
Ὧν ἀθν λαέγεα. Ἐὸογ τε ἀϊβδτεποα. ἔνο ἰγεαίῖβεβ αἀσαϊηδί ἴΠη6 ρῥγδοίϊοε : 
Βεΐννβεη κόλασις ἀπα τιμωρία Ξε6 οἡὐἱὁ (1) εὐρέγα ἐος φμὲ σμὀἰγεγοαμείας 
1 7 (τοὺς... προελομένου»"). λαδεγιέ οἱγρέγος αὐ (2) φιοα γεριε- 

14. πάσης αἰτ. ἀπ. “τ'εὲ ἐς Κεκειε ἰαγὲς (1.6. κανονικαί) Μέγεΐγιαε γῖς 
ον δυο αεομϑαΐίογι : 1.6. 58η6 Π᾿Ιαθ εολαῤΙἼίαγε γ107: αοδέαγι. 



111. ΧΥΠ] »,ὌὍὈΕ 54 ΘσΘΕΚΡΟΤΖΊ7Ο ΟἹ 

, 

γὰρ εὐσχήμων οὔτε ἀκίνδυνος ἡ τοιαύτη συνοίκησις. κἂν 
Ἁ Ν » Ν “- » » » ’ , ἈΝ 

γὰρ μηδὲν αὐτοὶ ζημιωθῶσιν, ἀλλ’ ἀκεραίαν μείνωσι τὴν 
ἱ ἐ , ΄ ε 9 ͵ὔ [4 Α͂ 

ἁγιωσύνην φυλάττοντες, οὐκ ἐλάττονα δώσουσι λόγον, 

ὑπὲρ ὧν ἐσκανδάλισαν ψυχῶν, ἢ εἰ εἰς ἀλλήλους ἁμαρτά- 
“- Ν 

νοντες ἔτυχον. τούτου δὲ οὐκ ὄντος δυνατοῦ, οὔτε τὰ 
“- “ -“ , Ν 

κινήματα τῆς ψυχῆς καταμαθεῖν εὔπορον, καὶ τὰ μὲν 

ἀτάκτως φερό τὰ δὲ ἐν τάξει καὶ ῥυθμῷ ς φερόμενα περικόψαι, τὰ δὲ ἐν τάξει καὶ ῥυθμῷ 
“- » -“ Ν 2 Ἂς Ν , » -“ " Χ μᾶλλον ἀσκῆσαι καὶ ἐπὶ τὸ βέλτιον ἀγαγεῖν, οὔτε τὰς 
τι , «ς 

ἐξόδους περιεργάζεσθαι ῥάδιον. 322. Ἣ γὰρ πενία, καὶ 

τὸ ἀπροστάτευτον, οὐκ ἀφίησιν αὐτὸν ἀκριβῆ τῆς ἐκείνῃ 
, , ε Ν 

προσηκούσης εὐκοσμίας γενέσθαι ἐξεταστήν: ὅταν γὰρ 
« .-“ ᾽ὔ “ » ᾿Ξ Ἂν Μ ΄ ἑαυτῇ πάντα διακονεῖν ἀναγκάζηται, πολλὰς, εἴ γε βούλοιτο 

.Ὶ ΄“ -“ , » “-“ 

μὴ σωφρονεῖν, τῶν προόδων τὰς προφάσεις ἔχει. καὶ δεῖ 
Ἀ ΄ 

τὸν κελεύοντα διαπαντὸς οἴκοι μένειν καὶ ταύτας περικόψναι 
“-“ ᾽ 7 

τὰς ἀφορμὰς, καὶ τὴν τῶν ἀναγκαίων αὐτάρκειαν παρα- 
’ »“ » - 

σχόντα καὶ τὴν πρὸς ταῦτα διακονησομένην αὐτῇ" δεῖ δὲ 
οὖ ᾽ “-“ Ν , ᾿' ΄ '᾿ Ν Φ' 

καὶ ἐκφορῶν καὶ παννυχίδων ἀπείργειν. οἶδε γὰρ, οἶδεν 
1 “-“ Ν Ν “- 

ὁ πολυμήχανος ὄφις ἐκεῖνος καὶ διὰ χρηστῶν πράξεων 
“ ,ὔ ᾿ν . ᾿Ὶ Ν 

τὸν αὐτοῦ παρασπείρειν ἰόν. καὶ χρὴ τὴν παρθένον 
Ἁ »“ ἈΝ “- 

πανταχόθεν τειχίζεσθαι, καὶ ὀλιγάκις τοῦ παντὸς ἐνιαυτοῦ 
-“ ᾽ ᾿ Ἀ 5 “ 

προβαίνειν τῆς οἰκίας, ὅταν ἀπαραίτητοι καὶ ἀναγκαῖαι 

κατεπείγωσι προφάσεις. 323. Εἰ δὲ λέγοι τις οὐδὲν 

εἶναι τούτων ἔργον ἐπισκόπῳ μεταχειρίζειν, εὖ ἴστω, ὅτι 

τῶν ἐφ᾽ ἑκάστῳ αἱ φροντίδες καὶ αἱ αἰτίαι εἰς ἐκεῖνον 
᾽ -“ ᾿ “ 

ἔχουσι τὴν ἀναφοράν. πολλῷ δὲ λυσιτελέστερον αὐτὸν 

1 οταν γαρ Υ2 [Ϊ 8 επι τι βελτιον {γ 2 [1 12 αὐτη οἵ [Ϊ 15 τας προφα- 

σεις νας ἢ το περισπειρειν Υ ᾿ἰΪ 23 εἐργον]- τω να]ὶρ ||] επισκοπων Υ ᾿ϊὶ 24 εφ᾽ 

εκαστης γ2- γιγνομένων ΥΖ2 νὰ]ρ 

9. περιεργ.} “ ἐο εγιτεῖγ Ζγιεέο.᾽ 8566. ῬΠΘΟΝ Ὁ. 137.5η6. πὸ 25 ἢ 
Ιο. τὸ ἀπροσ.] “ ἀξ» πγιῤγοίεείεί (ἰἀποὴ οἵ ἴπΠ6 (ουηοὶ! οὗ ΕἸ ΘΥ 5 

οἰδιεαξίογε᾽ : οΡ. Δἤονρεγι. ἐτι 77αἐ,. 77 Β (ΕἸνίγα) επαοίβᾷ “πη ἰδηηΐηας. ἴῃ 
ὡς ἀπροστάτευτον αὐτὴν καὶ οὐδένα σοεπιοίετίο ρΡεγνίριεηῖ, εὸ αποά 
ἔχουσαν. 5ᾶ6Ρ6 οὈίδηία ΟΥ̓Δ ΙΙΟΠ15 αἰ θπΐθυ 56 6- 

15. ἀφορμάΞ]) " 2γείεχίς.᾽ Ιεγα σοπηιηϊαηϊ ̓: 586. 2364 “ΟΡ- 
17. ἐκφ. καὶ π.] “)}ειεγαῖς αν 5βαμίες οἵ {ΠπῸ [)6δα,᾽ δῃά " ΨΊρ!]5.᾿ 

οἱσις. ὙΠΕε56 βοϊθπηη ΟΘγαΙ Ὁ ἢΪ65 21. ἀπαραίτ.] (᾽ ̓ Ἰπεχογδῦ]α,᾽ 1.6.) 
ὙγΕΓῈ Βοπηθίϊ πη65 τηατγεα ὈΥ Ἔχοθθθαθ: “Ὑέγρεγιέ,᾽ “2 γέρε," 
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Ο2 ΟΥ̓ΔΥΘΟΘΤΟΜΟΒ 

ἅπαντα διακονούμενον ἀπηλλάχθαι ἐγκλημάτων, ἃ διὰ 

[1Π1. ΧΥῚῚ 

τὰς τῶν ἑτέρων ἁμαρτίας ὑπομένειν ἀνάγκη, ἢ τῆς δια- 

κονίας ἀφειμένον τὰς ὑπὲρ ὧν ἔπραξαν ἕτεροι τρέμειν 

εὐθύνας. 324. ἸΙρὸς δὲ τούτοις ὁ μὲν δι᾿ ἑαυτοῦ ταῦτα 
, Ν “ “ }] ᾿ς “ , 

πράττων, μετὰ πολλῆς τῆς εὐκολίας ἅπαντα διεξέρχεται" 
΄ “ . 

ὁ δὲ ἀναγκαζόμενος μετὰ τοῦ πείθειν τὰς ἁπάντων γνώμας 

τοῦτο ποιεῖν, οὐ τοσαύτην ἔχει τὴν ἄνεσιν ἐκ τοῦ τῆς 
-ὰ γ 5 “-“ «“ , ᾿ , ἣν, 

αὐτουργίας ἀφεῖσθαι, ὅσα πράγματα καὶ θορύβους διὰ 
7ὔ - “-“ 

τοὺς ἀντιπίπτοντας καὶ ταῖς αὐτοῦ κρίσεσι μαχομένους. 
Ὦ ΄ 

325. ᾿Αλλὰ πάσας μὲν οὐκ ἂν δυναίμην καταλέγειν τὰς 
ὑπὲρ τῶν παρθένων φροντίδας. καὶ γὰρ καὶ ὅταν αὐτὰς 

ἐγγράφεσθαι δέῃ οὐ τὰ τυχόντα παρέχουσι πράγματα τῷ 
ΧΨΠΠΙ. 326. Τὸ 

δὲ τῶν κρίσεων μέρος μυρίας μὲν ἔχει τὰς ἐπαχθείας, 

, Υ , 

ταύτην πεπιστευμένῳ τὴν οἰκονομίαν. 

͵] 

πολλὴν δὲ τὴν ἀσχολίαν, καὶ δυσκολίας τοσαύτας, ὅσας 

οὐδὲ οἱ τοῖς ἔξωθεν δικάζειν καθήμενοι φέρουσι. καὶ γὰρ 
΄ “Ὁ » ἣς Ν ᾿κ 27 ᾿Υ [ὦ ,' εἿ -“" 

εὑρεῖν αὐτὸ τὸ δίκαιον, ἔργον" καὶ εὑρόντα μὴ διαφθεῖραι 

χαλεπόν. 327. Οὐκ ἀσχολία δὲ μόνον καὶ δυσκολία, ἀλλὰ 
᾽ὔ -“ 

καὶ κίνδυνος πρόσεστιν οὐ μικρός. ἤδη γάρ τινες τῶν 
͵7 , ͵7ὔ 

ἀσθενεστέρων πράγμασιν ἐμπεσόντες, ἐπειδὴ προστασίας 

328. Πολλοὶ 

γὰρ τῶν ἠδικημένων οὐχ ἧττον τῶν ἠδικηκότων τοὺς μὴ 

7 ἊΝ 

οὐκ ἔτυχον, ἐναυάγησαν περὶ τὴν πίστιν. 

12 δεοι νὰ]σ || 13 τὸ δὲ των Κρ. οἵὴ δὲ νὰ]σ 

ΕΠΊΡΟνεΥΘα ὈΙΒΠΟΡ5 ἴο δοῖ δ5 δύ ]- 
{ταΐουβ ἴῃ ἀἰβραΐεβ γείεγγοα ἴο {Ππὲπὶ 
Ὀγ 1Π6 οοπβεπΐ οὗ θοῖἢ ραγίϊθβ. Τὸ 
115 νγὰβ βιρβεαιθηιν «αἀάδα [Π6 
ΡονγεῚ οὗ ἀξβοϊάϊησ οἷν} βαϊίβ : 502. 
19. Τῇὲ πραΐϊβε ἰὴ (Πϊ5 αἰγεοίίομ 

διὰ τὰς τ. ἑ. ἀμ.1] Ορ. τ Τίπι. τὸ 
ν 22. 

3. τὰς ὑπὲρ ὧν κτλ.] 1.6. τὰς 
εὐθύνας ὑπὲρ τούτων ἅ---. 

8. αὐτουργίας] “2εγεογιαὶ ἰαῤοιεγ." 
Τ{ τΠ6 ὈΙΒΠΟΡ 4οεα5 ποΐ 4ο βνεγγίῃϊησ 
Βἰτηβ6 1 (50 ΟΠ γγ5. αὐριιθ5), {Π6 τ] ϊοῦ 
ἴῃ τεϑρεοὶ οἵ νοῦς 15. πιο {Πδῃ 
σΟπΠ οΥθα] απ θα Ὀγ {Π6 ΟΡΡοβι(Ίοη 
νυ μῖο ἢ Πὶβ σοδα)πίουβ θχοϊΐθ. 

ΧΝΊΠΙ. 7616 σεἰζἰογγογι οΥ αϊδῥιεέες 
σρεῤηιϊίεα ἰο ἐλ δίσλοῤ 707 ἀξξ αἰδεΐξζογει 
γέψιγες ἐςῥέεϊαϊ εαγὲ. 2 μγ.}67)107 ὃν 
7γ1 ἀἴς εγδογιαὶ γεαξίονσ, 6 γετεδέ δὲ 
αὐου αἰ ἐλήγρς ἐαείχε. 

13. τὸ. «τῶν κρ. μ.1 Οοπβίδητπ6 

σαπ8. ΟΥΘΊΠΑΠΥ ΠῸΠιὶ δὲ Ῥδὰ]: 5668 
Ι (οΥ. νὶ 4, μετα (Π6 ργασίοα οὗ 
Ὀχηρίησ αἰβραΐεβ Ὀείοτε ἢϑαίμεῃ 
Ἰυαᾶρεβ 15 οοπάδιηηθα, ΒΙηρῃδπι 
ἄενοίοβ ἃ ομαρίεσ ἴο πε ϑιθ]θοΐ, 
Ογζρο. Ἐεείες. τὶ νὶϊ : 566 αἰδο .ΟᾺά 
“ΑΡΡϑβαϊὶβ. 

21. ἐναυάγησαν τ Τίμ. ἱ 10. 
22. τῶν ἠδικ.] 1.6. ἢ τοὺς ἠδικη- 

κότας. 
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βοηθοῦντας μισοῦσι: καὶ οὔτε πραγμάτων διαστροφὴν, 
“- ΄ “ ᾽, 

οὔτε καιρῶν χαλεπότητα, οὔτε ἱερατικῆς δυναστείας μέ- 
Μ [ον Χ ,, 

τρον, οὔτε ἄλλο τοιοῦτον οὐδὲν λογίζεσθαι βούλονται" 
9. Ε] » Ἂν 3 ,ὔ τ ’ὔ ᾽ ,ὔ ᾿] “ 

ἀλλ᾽ εἰσὶν ἀσύγγνωστοι δικασταὶ, μίαν ἀπολογίαν εἰδότες, 
“- ΄ Ἁ [ον , ᾿ 

τὴν τῶν συνεχόντων αὐτοὺς κακῶν ἀπαλλαγήν ὁ δὲ μὴ 
δυνάμενος ταύτην παρασχεῖν, κἂν μυρίας λέγῃ προφασεις, 

, 

οὐδέποτε τὴν κατάγνωσιν φεύξεται τὴν παρ᾽ ἐκείνων. 
᾽ Υ̓ ,ὔ 320. ᾿Εἰπειδὴ δὲ προστασίας ἐμνήσθην, φέρε σοὶ καὶ ἑτέραν 

͵ὔ ᾽ , , ΩΝ ἣν Ἀ 3.»͵π , 

μέμψεων ἀποκαλύψω πρόφασιν. ἢν γὰρ μὴ καθ᾽ ἑκάστην 
-“ ω -“ ,ὔ « 

ἡμέραν μᾶλλον τῶν ἀγοραίων περινοστῇ τὰς οἰκίας ὁ τὴν 
“-“ ι 

ἐπισκοπὴν ἔχων, προσκρούματα ἐντεῦθεν ἀμύθητα. οὐδὲ 

γὰρ ἀῤῥωστοῦντες μόνον ἀλλὰ καὶ ὑγιαίνοντες ἐπισκο- 
“ ψψ' » [ω] ) , » Ἁ 5 Ν ““ πεῖσθαι βούλονται, οὐ τῆς εὐλαβείας αὐτοὺς ἐπὶ τοῦτο 

, ᾿ ἣ κ » ͵ ε δ τ κ᾿ 
προκαλουμένης, τιμῆς δὲ καὶ ἀξιώματος οἱ πολλοὶ ἄντι- 

΄ »-“ 5 “4 , Ἁ ““ 

ποιούμενοι μᾶλλον. Εἰ δέ ποτε συμβαίη τινὰ τῶν πλου- 
Ἶ , 

σιωτέρων καὶ δυνατωτέρων, χρείας τινὸς κατεπειγούσης, 
» Ἁ Ν ων ΄ ᾿Ξ 

εἰς τὸ κοινὸν τῆς ἐκκλησίας κέρδος συνεχέστερον ἰδεῖν, 
522 2 “ ’ Ν 7 , εὐθέως ἐντεῦθεν θωπείας καὶ κολακείας προσετρίψατο 
᾿ς δόξαν. 330. Καὶ τί λέγω προστασίας καὶ ἐπισκέψεις; 

ι Ν ο -“ , , “ 

ἀπὸ γὰρ τῶν προσρήσεων μόνον τοσοῦτο φέρουσιν ἐγκλη- 

μάτων ἄχθος, ὡς καὶ βαρύνεσθαι καὶ καταπίπτειν ὑπὸ 
»" ᾽ ͵ὔ , 

τῆς ἀθυμίας πολλάκις. ἤδη δὲ καὶ βλέμματος εὐθύνας 
Ἁ Ἀ “- » “ 

ὑπέχουσι. τὰ γὰρ ἁπλῶς παρ᾽ αὐτῶν γενόμενα βασανί- 
-“ ΄ Ἑ “Ὁ 

ζουσιν ἀκριβῶς οἱ πολλοὶ, καὶ μέτρον φωνῆς ἐξετάζοντες, 
᾿ ’ »Μ Ν , μ εν Ν - 

καὶ διάθεσιν ὄψεως, καὶ ποσότητα γέλωτος. τὸν μὲν δεῖνά, 
“- , “ “ 

φησι, δαψιλῶς ἐπιγελάσας καὶ φαιδρῷ τῷ προσώπῳ καὶ 

3 αναλογιζεσθαι γΥ2 ᾿Ϊ 9. μεμψεως [γ2 [Ϊ εἰ γαρ μη... περινοστει ΥΖ νὰ ]ρ ἢ} 

18 προσετριψαντο 2 ᾿ϊ 25 προς μεν τον δεινα 2 προς τον δεινα νυϊσ [[ 26 επε- 

γελασε [γΖ νὰν 

[2. ἐπισκοπ.] “ἕο ἦέ οἱοίίεα : αἱ τῆ. 4 ἐκπώματα... «πλούτου τινὰ δόξαν 
νἱ 8. 1 15 πϑϑὰ ἴῃ δῃ δοίϊνε 56 η56. προσετρίψατο τοῖς κεκτημένοις. 

17. ἰδεῖν] (“ἴο 566, 1.6.) “ἡ. υἱετί.᾽ 23. τὰ γάρ κτλ.] “τυλαΐ ἐς αἰργ16 
18. θωπ. καὶ κολ. κτλ.] “}ὲ καΐη5 εαδηαί (υντποὰῖ ἃ [Ποὰρη). ΕῸΥ 

72ον ἀϊηιδείζ α γεῤιεέαϊίογε 707 ααἰμίαίῖοι ἁπλῶς ΟΡ. ἱ 4, Πἰ 1ο, 13. 
αγια Μαΐίεγγ": οΡ. ἵν 5 ἀπονοίας... 25. ποσότητα γέλ.] “ἐἦε ψεαϊίέν 
προσετρίψατο δόξαν (ποίε), Ι6πι. ({ο)ε) οὔ ἀξ ἰατερ." 
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͵ “- “ “ ὅρον Ὗ. Ν . », 

μεγάλῃ προσεῖπε τῇ φωνῇ" ἐμὲ δὲ ἔλαττον καὶ ὡς ἔτυχε. 
ΕΥ -“ ΄ Ἶ ΄-“ “ Ἁ 

καὶ ἂν πολλῶν συγκαθημένων μὴ πανταχοῦ περιφέρῃ τοὺς 
, δ λ “-“ ΄ 

ὀφθαλμοὺς διαλεγόμενος, ὕβριν τὸ πρᾶγμά φασιν οἱ 

λοιποί. 331. Τίς οὖν μὴ λίαν ἰσχυρὸς ὧν τοσούτοις ἂν 
͵ 7 τ . Χ γ,. δ “ 

ἀρκέσειε κατηγύροις, ἢ πρὸς τὸ μήδ᾽ ὅλως γραφῆναι παρ᾽ 
“ Ν “ ᾿ 7 -“ 

αὐτῶν, ἢ πρὸς τὸ διαφυγεῖν μετὰ τὴν γραφήν; δεῖ μὲν 
"ἢ “ » ΄ς 5» 

γὰρ μηδὲ ἔχειν κατηγόρους" εἰ δὲ τοῦτο ἀδύνατον, ἀποδύε- 
Γι 1 ἢ , ᾿ Ἂ Υ Ἀ γῶν “ » 

σθαι τὰ παρ᾽ ἐκείνων ἐγκλήματα: εἰ δὲ οὐδὲ τοῦτο εὔπορον, 

ἀλλὰ τέρπονταί τινες εἰκῆ καὶ ἁπλῶς αἰτιώμενοι, γενναίως 
Ν Ἀ -“ ΄ , ᾿ ,ὔ “ [ὦ 

πρὸς τὴν τῶν μέμψεων τούτων ἀθυμίαν ἵστασθαι. 332. Ὁ 

μὲν γὰρ δικαίως ἐγκαλούμενος κἂν ἐνέγκοι τὸν ἐγκαλοῦντα 

ῥᾳδίως: ἐπειδὴ γὰρ οὐκ ἔστι τις πικρότερος τοῦ συνειδότος 
Ἁ “ τὸ ΄ “ 

κατήγορος, διὰ τοῦτο, ὅτων ὑπ᾽ ἐκείνου τοῦ χαλεπωτάτου 

πρότερον ἁλῶμεν, τοὺς ἔξωθεν ἡμερωτέρους ὄντας εὐκόλως 

φέρομεν. ὁ δὲ οὐδὲν ἑαυτῷ συνειδέναι πονηρὸν ἔχων, 
ε - ν Ν 2 ᾿, ΄ 

ὅταν ἐγκαλῆται μάτην, καὶ πρὸς ὀργὴν ἐκφέρεται ταχέως 
Υ͂ “ , 

καὶ πρὸς ἀθυμίαν καταπίπτει ῥᾳδίως, ἂν μὴ πρότερον 
͵ Χ Ἁ “ “ , ἌΟΡΟΝ » "Ἶ 

τύχῃ μεμελετηκὼς τὰς τῶν πολλῶν φέρειν ἀνίας. οὐ γὰρ 
᾽ - Ν ΄ 

ἔστιν, οὐκ ἔστι συκοφαντούμενον εἰκῆ καὶ καταδικαζόμενον 
Σ , Ν 

μὴ ταράττεσθαι καὶ πάσχειν τι πρὸς τὴν τοσαύτην ἀλο- 
, Ν “Ὁ 

γίαν. 333. Τί ἄν τις λέγοι τὰς λύπας, ἃς ὑπομένουσιν, 
Ὁ. 7 ΕῚ ͵ Ν " . ᾽ , , , 

ἡνίκα ἂν δέῃ τινὰ τοῦ τῆς ἐκκλησίας περικόψαι πληρώ- 
ΓῚ , “ Ν 

ματος; 334. Εἴθε μὲν οὖν μέχρι λύπης ἵστατο τὸ δεινόν" 
- κ᾿ ᾽ ͵ ͵ Ἀ 7, ͵ 

νῦν δὲ καὶ ὄλεθρος οὐ μικρός. δέος γὰρ, μή ποτε πέρα 
- Ἁ 3 “ -“" Ἂ " “Ὁ 

τοῦ δέοντος κολασθεὶς ἐκεῖνος πάθῃ τοῦτο δὴ τὸ ὑπὸ τοῦ 
, , Ν ἀν τῶν Ἐν , ; 

μακαρίου Ἰ]αύλου λεχθὲν, καὶ ὑπὸ τῆς περισσοτέρας λύπης 
- ΄ μ 2 - - - 

καταποθῇ. 335. πλείστης οὖν κανταῦθα δεῖ τῆς ἀκρι- 
[ Ν Ν ἰφ 2 , ς , ΄ Ψ - 

βείας, ὥστε μὴ τὴν τῆς ὠφελείας ὑπόθεσιν μείζονος αὐτῷ 

3. οἱ πολλοι γΥ2 νυὶρ ᾿ 7 ἀποδυσασθαι (ἃ ἀπολνεσθαι γ΄ να] ΠΠ 11 εἐνεγκη 

2 ν]ρ || 18 τυχη] ἡ τὴ ψυχὴ ναὶρ [[ ἀνοιας πηιγ' να] |Ϊ 22 ἀποκοψαι “ ἢ 

27 δεοι νὰ] || 28 μειΐζονα ογἦ 

12. τοῦ συνειδ.] Τὸ συνειδός ἀπ 22. πληρ.] “ ἐλε τυλοίε δοαῖγ᾽ : 5εῈ 
συνειδός (νυϊῖποῦς (Π6 ἀγίϊο9] 86) αὐτὸ Τῆρμίίοοι οὴ (ο]. ἱ 19. 
ῬοΙῃ τι566-Ξ" εογεεΐογιςε." Αἴ νὶ 4 23. μέχρι) (ρ. ἢ τ οὐκ ἔστη 
(τῆς πονηρᾶς συνειδήσεως) γα ἢπά μέχρι τούτου (ποίε). 
ἡ συνείδησις ἴῃ ἴΠ6 54Π16 56η56. 26. ὑπὸ τῆς π. λ. κ.] 2 ΟΟΥ. ἢ 7. 
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γενέσθαι ζημίας ἀφορμήν. 336. Ὧν γὰρ ἂν ἁμάρτῃ μετὰ 

τὴν τοιαύτην θεραπείαν ἐκεῖνος, κοινωνεῖ τῆς ἐφ᾽ ἑκάστῳ 

τούτων ὀργῆς ὁ μὴ καλῶς τὸ τραῦμα τεμὼν ἰατρός. 
337. Πόσας οὖν χρὴ προσδοκᾶν τιμωρίας, ὅταν μὴ μόνον 

ὑπὲρ ὧν αὐτὸς ἕκαστος ἐπλημμέλησεν ἀπαιτεῖται λόγον, 
ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ τῶν ἑτέροις ἁμαρτηθέντων εἰς τὸν ἔσχατον 
καθίσταται κίνδυνον; εἰ γὰρ τῶν οἰκείων πλημμελημάτων 

εὐθύνας ὑπέχοντες φρίττομεν, ὡς οὐ δυνησόμενοι τὸ πῦρ 
ἐκφυγεῖν ἐκεῖνο, τί χρὴ πείσεσθαι προσδοκᾶν τὸν ὑπὲρ 
τοσούτων ἀπολογεῖσθαι μέλλοντα; 5438. Ὅτι γὰρ τοῦτό 
ἐστιν ἀληθὲς, ἄκουσον τοῦ μακαρίου λέγοντος Παύλου, 
μᾶλλον δὲ οὐκ ἐκείνου, ἀλλὰ τοῦ ἐν αὐτῷ λαλοῦντος 
Χριστοῦ: ΠΠείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε, ὅτι 

αὐτοὶ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν, ὡς λόγον ἀπο- 

δώσοντες. 330. ἾΑρα μικρὸς οὗτος ὁ τῆς ἀπειλῆς φόβος; 

οὐκ ἔστιν εἰπεῖν. 340. ᾿Αλλὰ καὶ τοὺς σφόδρα ἀπειθεῖς 

καὶ σκληροὺς ἱκανὰ ταῦτα πάντα πεῖσαι, ὡς οὔτε ἀπονοίᾳ 
οὔτε φιλοδοξίᾳ ἁλόντες, ὑπὲρ δὲ ἑαυτῶν δεδοικότες μόνον, 

καὶ εἰς τὸν τοῦ πράγματος ὄγκον ἀποβλέψαντες, ταύτην 
ἐφύγομεν τὴν φυγήν. 

3 τεμνων οΥἶἦ |Ϊ 5 απαιτηται γΖναυὶσ [ϊ 7 καθιστηται γ2 νυὶσ ᾿ὶ πλημμελ.] 

αμαρτηματων ς ἰΪ 13 οτι αὐτοι] αὑτοι Ὑαρ ἴγ2 | 17 ΟΠΊ παντα γΥ2 νυ]ρ ᾿ϊ απο- 

ψοιας..φιλοδοξιας Υ 

9. τί χρὴ π. πρ. κτλ. “τυλαΐ 13. πείθεσθε] ἘἩΕΌΥ. ΧΙ 17. 
γιέ ἦε ἐχῤεεί ἔο τ 727. τυλο--- ΟἼγΥ5. 56ετη5 ἴο βανε πὸ ἀοιυθί (αὶ 

12. τοῦ ἐν αὐ. Δ. Χρ.] 2 (οΥ. [Ἃδε ΕΡ. ἴο (6 Ηδῦτγενβ ἰ5 1Π6 ννουκ 
ΧΙ 3: ΠΡ. 2707)1772. 171. 2 (7. 4274, οὗ 81. Ραδὰὺ]: 566 2 7οηηρι. 7: ΞΕ 27:. 
«πὰ ΕἸεϊα ̓ξ ποίε. αὐ “εὖγ. 2 Ὁ (αὐτοὶ γὰρ ἀγρ. ΝΗ... 

σι 
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ΔΟΓΌΣ ΑΝ 

Τάδε ἔνεστιν ἐν τῷ δ΄ λόγῳ. 
ι 

Ι. Ὅτι οὐ μόνον οἱ σπουδάζοντες ἐπὶ κλῆρον ἐλθεῖν, ἀλλὰ 

καὶ οἱ ἀνάγκην ὑπομένοντες, ἐν οἷς ἂν ἁμάρτωσι, 

σφόδρα κολάζονται. 

11. Ὅτι οἱ χειροτονοῦντες ἀναξίους τῆς αὐτῆς αὐτοῖς εἰσὶν 

ὑπεύθυνοι τιμωρίας, κἂν ἀγνοῶσι τοὺς χειροτονου- 

μένους. 

11. Ὅτι πολλῆς τῆς ἐν τῷ λέγειν δυνάμεως χρεία τῷ ἱερεῖ. 

ΙΝ. Ὅτι πρὸς τὰς ἁπάντων μάχας καὶ Ἑλλήνων καὶ Ἰουδαίων 

κἀὶ αἱρετικῶν παρεσκευάσθαι χρή. 

Ψ. Ὅτι σφόδρα ἔμπειρον εἶναι δεῖ τῆς διαλεκτικῆς. 

ΨΙ. Ὅτι τῷ μακαρίῳ Παύλῳ μάλιστα τοῦτο κατώρθωτο. 

ΨΙ1. Ὅτι οὐκ ἀπὸ τῶν σημείων μόνον λαμπρὸς ἐγένετο, ἀλλὰ 

καὶ ἀπὸ τοῦ λέγειν. 

ΨΙΠ. Ὅτι καὶ ἡμᾶς τοῦτο βούλεται κατορθοῦν. 

ΙΧ. Ὅτι τούτου μὴ παρόντος τῷ ἱερεῖ, πολλὴν ἀνάγκη τοὺς 

ἀρχομένους ζημίαν ὑφίστασθαι. 

Ι. 341. Ταῦτα ὁ Βασίλειος ἀκούσας, καὶ μικρὸν 
» [4 ᾽ 3 ες ἈΝ }} ὩΣ » , ͵ , 

ἐπισχών" ᾿Αλλ᾽ εἰ μὲν αὐτὸς ἐσπούδασάς, φησι, ταύτην 
΄ Ἁ 3 Ἁ ῳ ΝΜ , - ς , 

κτήσασθαι τὴν ἀρχὴν, εἶχεν ἄν σου λόγον οὗτος ὁ φόβος. 

342. Τὸν γὰρ ὁμολογήσαντα ἐπιτήδειον εἶναι πρὸς τὴν τοῦ 

Ι. διέ ογιῖν ἑλοσε τυλο οηιαξαθοιγ τοῦ], αγὲ ἀξία ἀεεριγιέαδίς 707 ἐΐδ 
ἐο οδέαϊγε σογια ἀξρὰ οὔῆεε ἐρε σλμεγλ το εὔοεέ οὕ τεριτυῖσδε φρο 7217,1671, 
7 δέαΐε, ὀτεί αἰδο ἔλοσθ τέῤογὲ τυροῦ 17Π1: τς τἰμείγαΐεα ὃν ἐΐδ ἐχαρῤίες 
σελ αγι οὔῆεο ἐς ἐλγμδί ἀραϊγ5 ἐλε7,) οὗ ϑαπὶ, ἘΠ, οσες, ἀραὶ οἱλέ7ς. 
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ει," ' -“ “ - » Μ Ν 

πράγματος διοίκησιν τῷ σπουδάσαι λαβεῖν, οὐκ ἔστι μετὰ 
-“ ΄ “ 

τὸ πιστευθῆναι, ἐν οἷς ἂν σφάληται, καταφυγεῖν εἰς ἀπει- 
΄ Ν ἈΝ ἍΤ ΣΝ ε Ν ΄ ᾽ , ῃ 

ρίαν: προλαβὼν γὰρ αὐτὸς ἑαυτοῦ ταύτην ἀφείλετο τὴν 
[] - ᾿ Ἁ 7 

ἀπολογίαν τῷ προσδραμεῖν καὶ ἁρπάσαι τὴν διακονίαν, καὶ 
Ε] “ᾳᾳπἂν ͵ὔ ΄ 6 «ς Ν Ἀ 30 Ἀ ΕΣ Ἁ ἴον 

οὐκέτ᾽ ἂν δύναιτο λέγειν ὁ ἑκὼν καὶ ἐθελοντὴς ἐπὶ τοῦτο 
Ὶ “, » Ν -“ “ ἣν » Ν »“ 

ἐλθὼν, ὅτι ἄκων τὸ δεῖνα ἥμαρτον, καὶ ἄκων τὸ δεῖνα 

διέφθειρα Ἔρεϊζ: γὰρ πρὸς αὐτὸν ὁ ταύτην αὐτῷ ιἐφθειρα. 343. ἰὩρεῖ᾿ γὰρ πρὸς ἢν αὐτῷ 
, ΄ Ἁ “ Ν ’ ΄ Ν « - τότε δικάζων τὴν δίκην: Καὶ τί δήποτε συνειδὼς ἑαυτῷ 

, ἈΝ 

τοσαύτην ἀπειρίαν, καὶ οὐκ ἔχων διάνοιαν ἱκανὴν πρὸς τὸ 
: [ ΄, ΄ 
μεταχειρίσαι τὴν τέχνην ταύτην ἀναμαρτήτως, ἐσπού- 

,ὔ - τ ,ὔ 

δασας, καὶ ἐτόλμησας μείζονα τῆς οἰκείας δυνάμεως ἀνα- 
΄ ςε Ν 

δέξασθαι πράγματα; τίς ὁ καταναγκάσας; τίς ὁ πρὸς 
’ὔ ἐφ Ζ ᾽ “Ὁ ᾿ ,ὔ 5 Ε] » ᾿ 

βίαν ἑλκύσας ἀποπηδῶντα καὶ φεύγοντα; ἀλλ᾽ οὐ σύ γε 
β Ε] ᾿ » 4 , » Ν δι' ἃ ΕΝ 

τούτων οὐδὲν ἀκουσὴῇ ποτε. 344. Οὔτε γὰρ αὑτὸς ἂν 

ἔχοις τοιοῦτόν τι σαυτοῦ καταγνῶναι: καὶ πᾶσίν ἐστι 
ι ἶ Ν ,ὔ 

καταφανὲς, ὅτι οὔτε μέγα οὔτε μικρὸν ὑπὲρ ταύτης ἐσπού- 
» “- »» Δ᾽ , 

δασας τῆς τιμῆς, ἀλλ᾽ ἑτέρων γέγονε τὸ κατόρθωμα. καὶ 
“ ν᾿ " 

ὅπερ ἐκείνους ἐν τοῖς ἁμαρτήμασιν οὐκ ἀφίησιν ἔχειν 
»“ , Ἀ Υ Ἧ “ 

συγγνώμην, τοῦτό σοι πολλὴν παρέχει πρὸς ἀπολογίαν 
, “-“ Ν 7 Ἁ Ἀ 

ὑπόθεσιν. 345. ἹΠΙρὸς ταῦτα ἐγὼ κινήσας τὴν κεφαλὴν 
Ἀ , ἣ “ 

καὶ μειδιάσας ἠρέμα, ἐθαύμαζόν τε αὐτὸν τῆς ἁπλότητος 
Ἁ Ἁ ᾽ Ἁ Μ .) ζ Ἀ » Ν “ 

καὶ πρὸς αὐτὸν ἔλεγον: ᾿Εβουλόμην καὶ αὐτὸς ταῦτα 
[2 » ΄ »Μ 3 Ἴς » 4 .Ὶ ᾽ “, οὕτως ἔχειν, ὡς ἔφης, ὦ πάντων ἀγαθώτατε σὺ, οὐχ ἵνα 
͵ὔ -“ “ “ Μ “ ] Ν Ἁ 

δέξασθαι δυνηθῶ τοῦτο, ὅπερ ἔφυγον νῦν. εἰ γὰρ καὶ 
’ , 

μηδεμία μοι προὔκειτο κόλασις, ὡς ἔτυχε καὶ ἀπείρως 

3 εαὐτὸν ΟΥ̓ εαὐτω νυ]ρ |ϊ 4 τὴν οἰκονομίαν ᾧ [Ϊ 5 εθελοντι ς 6 τοδε 

Ἡμάρτον ΥΖ ἰἱ τον δεινα διεῴφθειρα Υ νὰ]ρ [[ 7 σεαυτω Υ72 νὰ]ρ [[ το εἐσπευσας 

Πηπρυγ  ναὶρ ΠΠ 14 οτὴ αν ναὶρ |] τ6 περιφανες ς |Ϊ 2ο τὴν υποθεσιν ΥΖ νυ] ! 

24. οπερ εφυγον νυνι δε εἰ και μηδεμια κτλ. Υ 

2. ἐν οἷς ἂν σφαλ.] “ τυλεγε ἦέ 
λας ῥγουεα τεγ1εεεεέσοζε᾽ : ορΡ. ἐν οἷς 
ἂν ἁμάρτῃ ἵν 2. 

3. προλαβών] (ρ. προλαβόντα 
ἐκβάλλειν ἑαυτὸν τῆς ἀρχῆς 1ιἰϊ το 
(ποίε). 

12. τίς ὁ πρ. β. ὁ.) Ορ. ἑλκύσαι 

Ν,. (, 

πρὸς βίαν 1ὶ 4. 
17. τὸ κατόρθωμα] “ἐλε φπεεέ:ς,᾽ 

1.6. οἵ 1ῃ6 εῆοτί ἴο πιακε (Βγγ5. 
ἃ ὈΪΒΒΟΡ: ςρΡ. τῆς ἀπάτης κατορθώ- 
ματαὶ 5. 

23. ἀγαθώτατε)] (ρ. ἀγαθώτατε 
1 5 (ποίε). 
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ΕῚ ΄ “- ΄ “ κ 5 φῳυ Ν 7ὔ 

ἐπιμελουμενῳ τῆς ποίμνης τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ᾽ ἐμοὶ πάσης 
͵ , 3 Ἀ τιμωρίας χαλεπώτερον ἦν αὐτὸ τὸ πιστευθέντα πράγματα 

Ν Ἁ -» , 

οὕτω μεγάλα περὶ τὸν πιστεύσαντα οὕτω φανῆναι κακόν. 
Ψ ΟῚ “ Ε] , Ἁ , ΄ Ἀ 

346. Τίνος οὖν ἕνεκεν ηὐχόμην τὴν δόξαν σου ταύτην μὴ 

διαπεσεῖν; ἵνα τοῖς ἀθλίοις καὶ ταλαιπώροις (οὕτω γὰρ 
- - Ἁ 4 “-“ “-“ δεῖ καλεῖν τοὺς οὐχ εὑρίσκοντας καλῶς ταύτης προστῆναι 

“ ΄ “Ἅ. 77 ᾿ 

τῆς πραγματείας, κἂν μυριάκις αὐτοὺς πρὸς ἀνάγκην 
- ῇ Χ “- - 

ἦχθαι λέγῃς, καὶ ἀγνοοῦντας ἁμαρτεῖν) ἵνα τούτοις δια- 
“ ΝῚ -“ -“ , 

φυγεῖν γένηται τὸ πῦρ ἐκεῖνο τὸ ἄσβεστον, καὶ τὸ σκότος 
ἈΓ στ ὦ Ν Ἁ ΄ Ν 2 ζ Ν Ἀ τὸ ἐξώτερον, καὶ τὸν σκώληκα τὸν ἀτελεύτητον, καὶ τὸ 

“ ΝῚ Ἀ Ν -“" “ »Ἥ 

διχοτομηθῆναι, καὶ τὸ μετὰ τῶν ὑποκριτῶν ἀπολέσθαι. 
Ν 247. Καὶ, 

᾿ ΄ Ε] ε “-“ 7, “ ᾿- » “ 

εἰ βούλει γε, ἀπὸ τῆς βασιλείας πρῶτον, ἧς οὐ τοσοῦτος 

Ρ᾿ Ν ΄ , -} 5, “ . Μ 

ἀλλὰ τί σοι πάθω; οὐκ ἔστι ταῦτα, οὐκ ἔστι. 

“ “ δ “ “ , ΄ ΄ φ ὅσος τῆς ἱερωσύνης τῷ θεῷ λόγος, παρέξω σοι τούτων, ὧν 
-»" ε “ Ὁ 

348. Ὃ Σαοὺλ ἐκεῖνος, ὁ τοῦ Κεῖς 

υἱὸς, οὐκ αὐτὸς σπουδάσας ἐγένετο βασιλεὺς, ἀλλ᾽ ἀπῆλθε 

5 Ν ΄ 
Εεὐστον, Τὴν “πιστιν. 

ἊἋ “ ΕῪ ᾿Σ ὁ ᾿ ΄ὔ 

μὲν ἐπὶ τὴν τῶν ὄνων ζήτησιν, καὶ ὑπὲρ τούτων ἐρωτήσων 
Ν 7, " « Ν ᾽ . κ ΝΞ , 

τὸν προφήτην ἤρχετο" ὁ δὲ αὐτῷ περὶ τῆς βασιλείας διε- 
ν ν δ “ ᾿Ὶ 2 Ἁ 

λέγετο. καὶ οὐδὲ οὕτως ἐπέδραμε, καίτοι παρὰ ἀνδρὸς 
᾿ ͵] 77 Σ Ἀ ᾿ Ρ} . ᾿ ΄-“ 

ἀκούων προφήτου: ἀλλὰ καὶ ἀνεδύετο, καὶ παρητεῖτο, 
Ν 7 ςε “ , 

λέγων" Τίς εἰμι ἐγὼ, καὶ τίς ὁ οἶκος τοῦ πατρὸς μου; 
, ΓΟ 5 ἣ “-“ ε ν᾽; Ὁ Ἧ᾿ “ “-“ ,ὔ 

τί οὖν; ἐπειδὴ κακῶς ἐχρήσατο τῇ παρὰ τοῦ θεοῦ δοθείσῃ 
“Ὁ Ν τ , -“ Ἁ 4 “Ὁ 

τιμῇ, ἴσχυσεν αὐτὸν ἐξελέσθαι ταῦτα τὰ ῥήματα τῆς 

τοῦ βασιλεύσαντος ὀργῆς; 349. Καίτοι γε ἐνῆν λέγειν 

6 εὑροντας νυρσ || τοὺς οὐκ εσχηκοτας καλως ταυτὴν οικονομησαι τὴν 

πραγματειαν 2 ̓Ϊ 8 οπ να τουτοις 2 ᾿ΪἩ το τον αἀκοιμητον γἾ2 ᾿ 11 ἀπολεσθαι] 

τεθηναι  ᾿ὶ 24 οργηΞ] - ουὐδαμως Ζ 

1ο. τὸ διχοτομ.} Μαῖίί. χχὶν 51. 
12. τί σοι πάθω;] ΟΡ. καὶ τί 

πάθω; ἰὶ 6 (ποίε). 
16. ἀπῆλθε κτλ. τ ὅδπι. ἰχ. 

2. περὶ... κακόν] 1.6. κακὸν περὶ 
τὸν πιστ. : “50 κε ἐοτυαταϊ---.᾽ 

9. τὸ πῦρ ἐκεῖνο κτλ.] 15. ἰχνἱ 24, 
Μαίϊ. χχὶν 51, χχν 30, ΜΚῚχ 48. Τρ. 

20. ἦν 2, ὑγΒεσα [Π15 ρῬαββαρε 15 ἰάύσεὶγν τὸ- 
Ῥεαϊεά. (τγγϑβ. οἴϊεη δὐριιεβ ἀραϊηβί 
{Π6 ΡοΟρΡαΪαγ Βε]16Γ {Παΐ ΠΕ]], 1 1| δχ- 
ἰϑί5. αἱ 411, 15 ἱηε πη δα (ου [εν] δπᾶ 
Ῥαρδῃβ ΟΠ]Υ, ποὶ ἔου (τ]βίϊαη5: 568 
Ῥαθοῇ ΡὈρΡ. 192 544: 

ἀνεδύετο καὶ παρ. “ἀξ ἐγίδα 
ἴο σἄμγι αγιαὶ αυοζα 12.᾽ 

21. τίς εἶμι ἐγώ κτλ. ΤΒεβα 
Μγοτάβ δῖα ἃ ἴἴξα ΡῬαγαρῆγαβε οὗ 
1 ὅδ: ἱχ 21- 



ἮΨ. 1) ὨὌὈΕ ΒΑΘ ΕΚΡΟΖΊ7Ο 99 

ν “-“ “ Ν 

πρὸς τὸν Σαμουὴλ ἐγκαλοῦντα αὐτῷ: Μὴ γὰρ αὐτὸς 
9 ΄ "»" ’ ν᾿ εἶ , “ 

ἐπέδραμον τῇ βασιλείᾳ; μὴ γὰρ ἐπεπήδησα ταύτῃ τῇ 
Ν ᾿ - ᾽ “ 2 , 7 “- ᾿ 

δυναστείᾳ; τὸν τῶν ἰδιωτῶν ἐβουλόμην βίον ζῆν τὸν 
ὴΝ “ 

ἀπράγμονα καὶ ἡσύχιον, σὺ δέ με ἐπὶ τοῦτο εἵλκυσας 
υ ͵ “- , ῇ 

τὸ ἀξίωμα. ἐν ἐκείνῃ μένων τῇ ταπεινότητι, εὐκόλως ἂν 
-“ ἈΝ ω 2 Ν - 

ταῦτα ἐξέκλινα τὰ προσκρούματα. οὐ γὰρ δήπου τῶν 
- : Ε ἢ ᾽ 7 δῦ τν “ ΕΝ 2 ΄ Ἁ 

πολλῶν εἷς ὧν καὶ ἀσήμων, ἐπὶ τοῦτο ἂν ἐξεπέμφθην τὸ 
» 4“ “ἃ 2 ᾿ ᾿ Ν ἊΝ ᾽ ΄ ΄ 

ἔργον, οὐδ᾽ ἂν ἐμοὶ τὸν πρὸς τοὺς ᾿Αμαληκίτας πόλεμον 
Ἀ Ν Ν 

ἐνεχείρισεν ὁ θεός" μὴ ἐγχειρισθεὶς δὲ, οὐκ ἄν ποτε 
΄ “ Χ ς , 3 Ἁ “ Ψ, 

ταύτην ἥμαρτον τὴν ἁμαρτίαν. 350. Αλλὰ ταῦτα πάντα 
2 - Ν 9 ᾿: 5 ΩἿ “ Ἁ ΄ Ἕ Ν Ν 

ἀσθενῆ πρὸς ἀπολογίαν: οὐκ ἀσθενῆ δὲ μόνον, ἀλλὰ καὶ 
}] Ἄ Ν - Ε , ἴον “ Ἁ » 7 

ἐπικίνδυνα, καὶ μᾶλλον ἐκκαίει τοῦ θεοῦ τὴν οργῆν. 
Ν Ν ς Ν Ἁ γ .ω»," ψ, » " , “ 351. Τὸν γὰρ ὑπὲρ τὴν ἀξίαν τιμηθέντα οὐκ εἰς τὴν τῶν 

- ,ὔ 3 ͵ Ν [4 -“ “ Ν 

ἁμαρτημάτων ἀπολογίαν χρὴ προβάλλεσθαι τῆς τιμῆς τὸ 
4 5. Ν » , Ἁ “ 

μέγεθος, ἀλλὰ εἰς μείζονα βελτιώσεως προτροπὴν κεχρῆ- 
“-“ “-“ “ ἴω “ «ς 

σθαι τῇ πολλῇ περὶ αὐτὸν τοῦ θεοῦ σπουδῆ. 352. Ὁ δὲ, 
κ Ν 

διότι κρείττονος ἔτυχεν ἀξιώματος, διὰ τοῦτο ἁμαρτάνειν 
» »" “ ᾿Ὶ “-“ » Ά “ ΕΝ ᾿ς “-“ -“ 

αὐτῷ νομίζων ἐξεῖναι, οὐδὲν ἕτερον ἢ τὴν τοῦ θεοῦ φιλαν- 

θρωπίαν αἰτίαν τῶν οἰκείων ἁμαρτημάτων ἐπιδεῖξαι 
ἐσπούδακεν: ὅπερ τοῖς ἀσεβέσι καὶ ῥᾳθύμως τὸν ἑαυτῶν 

-“ ΄ , » φ᾿ 3. Ε ᾽ ς “ «“ 

διοικοῦσι βίον λέγειν ἔθος ἀεί. ἀλλ’ οὐχ ἡμᾶς οὕτω 
»" ΄- 

διακεῖσθαι χρὴ, οὐδὲ εἰς τὴν αὐτὴν ἐκείνοις ἐκπίπτειν 
΄ ν εὖ τω ΄ Ν ς ν - “ 2 ὦ 

μανίαν, ἀλλὰ πανταχοῦ σπουδάζειν τὰ παρ᾽ ἑαυτῶν εἰσφέ- 

ρειν εἰς δύναμιν τὴν ἡμετέραν, καὶ εὔφημον καὶ γλῶτταν 
καὶ διάνοιαν ἔχειν. 353. Οὐδὲ γὰρ ὁ “Ἡλὶ (ἵνα τὴν 

, “- ἢ 

βασιλείαν ἀφέντες, ἐπὶ τὴν ἱερωσύνην, περὶ ἧς ἡμῖν ὁ 
, Μ- “ 5 ΄7 7 ν ᾽ [4 7 

λόγος, ἔλθωμεν νῦν) ἐσπούδασε κτήσασθαι τὴν ἀρχήν" τί 

12 εκκαιοντα ὉΖ ναοὶ 15 μειζονος γῦ [[ προκοπὴν γ΄ νὰ]ρ [ 19 των 

ἐδίων ἀμαρτ. ἔ ᾿Ϊ 20 εσπουδασε νυὶρ []. 22 εμπιπτειν 

8. ᾿Αμαληκ.] τ ϑαγη. χυ. 24. εἰς δυν. τὴν ἡμ.} "Ἴο ἐλ6 ὁδεεέ 
15. εἰς μείζ. β. πρ.} "ας α φ»γεαΐίδ' οἵ οτεγ' αὐίϊἑέν᾽ : οΡ. εἰς δύναμιν τὴν 

ἐγ: 1.6 ἐσ υἱγίμε.᾽ ἸΠροκοπήν (ΞΞ 6. ἐμήν {τ (ποίε). 
οὐ ἶσα] ποΐθ) νγοι]ᾶ τηθδη "Ῥγορτσεββ. 25. Ἡλῖΐ] ι ϑδῃι. ἰν 18 : ορ. σα. 

23. τὰ παρ᾽ ἑαυτῶν] “0147 ἀϑεΐτ:- οῤῥτερηι. οἱΐ. γιογασέ, 1 70. Β 101], 
αγιεξ.᾽ 

“π 
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ΙΟΟ ΟΕ ΚΥΒΟΞΤΟΜΟΝ [νΝ.1 

5 ᾽ Ν [4  , ἡ “ Ὑ ν ᾽ὔ , 

οὖν αὐτὸν τοῦτο, ἡνίκα ἥμαρτεν, ὠνησεν; καὶ τί λέγω, 
᾿ 3 κτήσασθαι; οὐδὲ διαφυγεῖν μὲν οὖν, εἴπερ ἤθελε, δυνατὸν 

 “ “- ͵ Ν “ Δ. 

ἦν αὐτῷ, διὰ τὴν ἀνάγκην τοῦ νόμου" καὶ γὰρ ἦν τῆς Λευὶ 
“ ᾿ς Ἂν ᾽ Ἁ Ν [ον , » , 

φυλῆς, καὶ τὴν ἀρχὴν διὰ τοῦ γένους ἄνωθεν καταβαί- 
ΝΜ ΄ 

νουσαν ἔδει δέξασθαι. 
’ Ψ» " ,ὔ ᾽ ΄ παίδων παροινίας ἔδωκε δίκην οὐ μικράν. 

᾽ » “ Ν - »“ »-»" 

αλλ ὅμως καὶ οὗτος τῆς τῶν 
᾽,ὔ 

254. Τί δέ; 
ΟἿΣ ἡ « Ν ͵ - ᾽ ΄ . ᾿ ᾿ - 

αὐτὸς ὁ πρῶτος γενόμενος τῶν ᾿Ιουδαίων ἱερεὺς, περὶ οὗ 
τι , ε ν . “. χὰ ν ἥν, ἐξ 

τοσαῦτα διελέχθη ὁ θεὸς τῷ Μωῦσεϊῖ, ἐπειδὴ μὴ ἴσχυσε 

μόνος πρὸς τοσούτου πλήθους στῆναι μανίαν, οὐ παρὰ 

μικρὸν ἦλθεν ἀπολέσθαι, εἰ μὴ ἡ τοῦ ἀδελφοῦ προστασία 
355. ᾿Επειδὴ δὲ Μωύσέως 

᾽ , Ἂς Ἀν .9 “ Ε ͵ Ω - 

ἐμνήσθημεν, καλὸν καὶ ἐκ τῶν ἐκείνῳ συμβεβηκότων δεῖξαι 

Μ ψῃ “ Ν 5 “ 

ἔλυσε τοῦ θεοῦ τὴν ὀργήν; 

“- ͵ Ν Ε] τ 5,..,ὍὙᾺ Ν Ὃ ς 7 

τοῦ λόγου τὴν ἀλήθειαν. αὐτὸς γὰρ οὗτος ὁ μακάριος 
“ “ “ ᾽ 7 Ὁ ᾿Ὶ ᾿ 

Μωύῦσῆς τοσοῦτον ἀπέσχε τοῦ τὴν προστασίαν ἁρπάσαι 
.“ 9, ΄ ς Ν , “Ὁ Ν “ 

τῶν ᾿Ιουδαίων, ὡς καὶ διδομένην παρῃτῆσθαι, καὶ θεοῦ 

κελεύοντος ἀνανεῦσαι ἐπὶ τοσοῦτον, ὡς καὶ παροξῦναι τὸν 
7 , Ψ “ 

προστάττοντα. καὶ οὐ τότε μόνον, ἀλλὰ καὶ μετὰ ταῦτα, 
, - “-“ - ΝΞ: 

γενόμενος ἐπὶ τῆς ἀρχῆς, ὑπὲρ τοῦ ταύτης ἀπαλλαγῆναι 
.ὧἡ Ἧτο ἢ . 7 7 ᾽ “ 
ἡδέως ἀπέθνησκεν. ᾿Απόκτεινον γάρ μέ, φησιν, εἰ οὕτω 

7 -" ᾽ὔ ΩΝ -“ 

μοι μέλλεις ποιεῖν. 356. Τί οὖν; ἐπειδὴ ἥμαρτεν ἐπὶ τοῦ 
« “ -ε 

ὕδατος, ἴσχυσαν αἱ συνεχεῖς αὗται παραιτήσεις ἀπολογή- 
σασθαι ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ πεῖσαι τὸν θεὸν δοῦναι συγγνώ- 
μην; καὶ πόθεν ἄλλοθεν τῆς ἐπηγγελμένης ἀπεστερεῖτο 

2 εἰπερ] -Ἑ και 2 |] 6 παρανομιας ὈγΖ ΠΘΗΥ ||] τι δὲ] ροβὲ μος ἱπίεσραηχὶ ἢ] 

8 οὐκ ἰισχυσεῦὺ [|Ϊ 12 εμνησθην 2 || 15 παραιτησασθαι ἴ οἹῖν παραιτεισθαι οΥ2 

ἔγαπο || τό καὶ επι τοσουτον οἵ Οἵὴ ἐπὶ τοσουτον ὡς νὰ ]σ [Ϊ 10 ἡδεως7 αν Υ 

να]ρ || 21 αὑται] αὑτοῦ Υ 

ἐἄεαΐίλ 9 1. τίλ. κτ. κτλ. “τοὰγν αὐ 7 ταν ΕῸΣ παρά ορ. παρ᾽ οὐδέν 
“ἐ οὠέαϊγι " 3 γα», 14 εοπ αῖ γοΐ ἐδεαὲ 
24, ευε7ι λαα λέ “ὁ τυϊελϑά." 

6. παροινίας] “εἰγιεγιζε7: οἱοζεγιε6." 
ΤΠῈ ννοτά ἰ5. οἴΐϊξβῃ οοηξιβθα ἴῃ Μ85 
ψ]ἢ παρανομίας. 

7. ὁ πρῶτος κτλ.] Δατοη. 
8. ἐπειδή κτλ.] Εἶχ. ΧΧΧΙ]. 
9. οὐ παρὰ μικρόν κτλ. “τὐας ἦῪέ 

γιοΐ τυϊέλίηι αὐε ἀεὲ ὁ} ὀεῖγι ῥιεέ ἔο 

1 5 (μοίε). 
15. παρῃτῆσθαι)] Ἐχ. 1ἰ τ, ἷν 

1ο. 
ι6. παροξ. τὸν πρ.] Εχ. ἵν 14. 
19. ἀπόκτεινον κτλ.] ΝΠ. χὶ 

ἡ 
20. ἐπὶ τοὺ ὕδατος] Ναυη. Χχ 

ἤΞΞ τὰ. 
23. πόθεν ἄλλοθεν κτλ.} “707 
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“-“ » , Μ' 

γῆς; οὐδαμόθεν ἄλλοθεν, ὡς ἅπαντες ἴσμεν, ἀλλ᾽ ἢ διὰ 
΄ Ἀς’ τὰ ς - 

τὴν ἁμαρτίαν ταύτην, δι’ ἣν ὁ θαυμαστὸς ἐκεῖνος ἀνὴρ οὐκ 
- ᾽ -“ - ω ,ὔ - 2 

ἔσχυσε τῶν αὐτῶν τοῖς ἀρχομένοις τυχεῖν: ἀλλὰ μετὰ 
᾿ Μ ᾿ ᾿Ὶ ᾿, ἈΝ Ἁ 

τοὺς πολλοὺς ἄθλους καὶ τὰς ταλαιπωρίας, μετὰ τὴν 
΄΄ » 4 ᾿Ὶ Ν ἈΝ ᾿ , ἈΝ μ 

πλάνην ἐκείνην τὴν ἄφατον καὶ τοὺς πολέμους καὶ τὰ 
, ΕΣ -“ - 3 , ς Ν ι τ “- 

τρόπαια, ἔξω τῆς γῆς ἀπέθνησκεν, ὑπὲρ ἧς τοσαῦτα ἐμόχ- 
Ν -“ ,ὔ Ν ἴω “ 

θησε' καὶ τὰ τοῦ πελάγους ὑπομείνας κακὰ, τῶν τοῦ 
Ζ » ᾽ Ἵ δ, ““ « - - Ψ - 

λιμένος οὐκ ἀπήλαυσεν ἀγαθῶν. 357. “Ορᾷς ὡς οὐ τοῖς 
Γ ͵7 ΙΑ ᾽ Ψ ΕῚ Ν -“ 5 “ « 7, [ 

ἁρπάζουσι μόνον, ἀλλ᾽ οὐδὲ τοῖς ἐκ τῆς ἑτέρων σπουδῆς 
“ ἡ 

ἐπὶ τοῦτο ἐρχομένοις, λείπεταί τις, ἐν οἷς ἂν πταίσωσιν, 
Ξ [{ Ν « ἴω -“ “- 

ἀπολογία; “Ὅπου γὰρ οἱ, τοῦ θεοῦ χειροτονοῦντος, παραι- 
’΄ » ͵7ὔ » ΄ νι ξ 5 ἈΝ 

τησάμενοι πολλάκις, τοσαύτην ἔδωκαν δίκην, καὶ οὐδὲν 
“ Ὁ 

ἴσχυσεν ἐξελέσθαι τοῦ κινδύνου τούτου οὔτε τὸν ᾿Ααρὼν, 
νΝ Ἁ « »᾿ Ε . , εἰ “-“ Ε Ν “ 

οὔτε τὸν ᾿Ηλὶ, οὔτε τὸν μακάριον ἐκεῖνον ἄνδρα, τὸν ἅγιον, 
Ἁ , Ν Ἀ “ 

τὸν προφήτην, τὸν θαυμαστὸν, τὸν πρᾶον μάλιστα πάντων 
ἣν ἐπὶ γῆς, τὸν ὡς φίλον λαλοῦ 0 θεώ: λῇ τῶν ἐπὶ γῆς, ς αλοῦντα τῷ θεῷ: σχολῇ γε 
-“ “-“ “-“ » “-“ Ε “ - 

ἡμῖν, τοῖς τοσοῦτον ἀποδέουσι τῆς ἀρετῆς τῆς ἐκείνου, 
, Ν “ἢ , Ε] , “-“ 

δυνήσεται πρὸς ἀπολογίαν ἀρκέσαι τὸ συνειδέναι ἑαυτοῖς 
." ͵ ’ -“ :} -“ 

μηδὲν ὑπὲρ ταύτης ἐσπουδακόσι τῆς ἀρχῆς" καὶ μάλιστα 
, -“ “-“ » - 

ὅτε πολλαὶ τούτων τῶν χειροτονιῶν οὐκ ἀπὸ τῆς θείας 
, 9 Ν Ἁ ᾽ ἣ ΄“β “ 

γίγνονται χάριτος, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῆς τῶν ἀνθρώπων 
- Ἁ ε . 

σπουδῆς. 358. Τὸν ᾿Ιούδαν ὁ θεὸς ἐξελέξατο, καὶ εἰς τὸν 
“ » - , Ἁ Ν Ν μ Ἀ ᾽ ,ὔ 

ἅγιον ἐκεῖνον κατέλεξε χορὸν, καὶ τὴν ἀποστολικὴν ἀξίαν 

1 οὐδαμ. αλλοθεν] οπι αλλοθεν οΥΖ [Ϊ 4 αθλους] χρονους ο2Ζ ναΐρ || 8 απε- 

λαυσεν [2 |Ϊ 9 της των ετερων Υ νυ]σ [{ῦᾷὈ11 ουτοι θεου 2 [] 13 τουτους ΟΖ [! 

Ι4 τὸν προφητην τον αΎιον 2 ᾿Ϊ τό επι τῆς γὴ3 Ζ νὰ]σ 

τυλαΐ οἱλεγ γεασοῦι τῦας ἀξ αεῤγίσυεα 16. σχολῇ γε ἡμῖν κτλ. “216 
οΓ ἐλε 2γογεΐσεαί ἰαγια 7 : σρΡ. εορίγα εογιδείριδγιόος οΥ λαύυΐρρ »ιααῖξ γ0 α- 
ἐος φψιεῖ σεὀτγγ, ἀαῤε7ιί οἱγρ. 230 Ε. ἐογεῤέ ἐο Σ6.7 ἐδῆς οὔῆεε τοῦ σεαγεεῖν 

3. τῶν αὐτῶν τ. ἀρχ. τ.] “10 δέ αὐὲε ἐο ὀεγιεογῖέ τι5, τυλο γα 5 ,73α» 
οὐἑαϊηε ας Ὑπμεῖ ἂς ἔλοσο τυῦορι δ τλογίέ οὔ ἀϊΐς υἱγέμε. ἘῸΥ σχολῇ γε 
φονεγηεα." Ἰ'Τοῖς ἀρχ. 15 ἀαἴϊνε αἴἴεσ ορ. {115 σχολῇ γ᾽ ἂν αἱ προειρη- 
τῶν αὐτῶν. μέναι προφάσεις τοῦτο ἐργάσαιντο 

15. πρᾶον μάλιστα κτλ.] ΝΡ. (ποίε). 
ΧΙ 2. 20. χειροτ.] “ογαϊγιαζίογιΣ᾽ : ΟΡ. 

τ6. ὡς φίλον λ. τ. θ.1] Ἐχ. χχχ]! χειροτονήσειν ἱ 3 (ποίε). 
Ἶ Ρ 
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20 
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ΙΟΖ ΟΥΚΥΒΟΒΤΟΜΟΣ ΠΥῸΣ 

Ἀ » -“ Σ , Μ ,, Ἁ “ Υ,. 

μετὰ τῶν λοιπῶν ἐνεχείρισεν" ἔδωκε δέ τι καὶ τῶν ἄλλων 
“-“ -“ ᾽ ’, 

πλέον αὐτῷ, τὴν τῶν χρημάτων οἰκονομίαν. τί οὖν; 
ἐπειδὴ τούτοις ἀμφοτέροις ἐναντίως ἐχρήσατο, καὶ ὃν 

, “Ὁ “-“ “ 

ἐπιστεύθη κηρύττειν, προὔδωκε, καὶ ἃ καλῶς διοικεῖν 
-“- ] “ ᾿ Ἀ 

ἐνεχειρίσθη ταῦτα ἀνήλωσε κακῶς, ἐξέφυγε τὴν τιμωρίαν; 

διὰ αὐτὸ μὲν οὖν τοῦτο καὶ χαλεπωτέραν ἑαυτῷ τὴν δίκην 
᾿]  ς νῚ 7 » , 4 Ἀ Ε] ν 

εἰργάσατο. Και μάλα γε εἰκότως. 359. Οὐ γάρ εἰς το 
-“ “ , “-“ “- “-“ ἈΝ “ 

τῷ θεῷ προσκρούειν δεῖ κατακεχρῆσθαι ταῖς παρὰ τοῦ 
-“ ὴ, “ ᾿ 2 ᾿] ᾿ “" ω ΄ 8 »-“Ἢ 

θεοῦ διδομέναις τιμαῖς, ἀλλ᾽ εἰς τὸ μᾶλλον ἀρέσκειν αὐτῷ. 

36ο. Ὁ δὲ, ἐπειδὴ πλέον τετίμηται, διὰ τοῦτο ἀξιῶν 
5 - 2 - ΕΝ ΄ , 4 -“" 

ἀποφυγεῖν, ἐν οἷς ἂν κολάζεσθαι δέῃ, παραπλήσιον ποιεῖ, 

ὥσπερ ἂν εἴ τις καὶ τῶν ἀπίστων ᾿Ιουδαίων ἀκούσας τοῦ 
“- Ν “ 

Χριστοῦ λέγοντος, ὅτι Εΐ μὴ ἦλθον καὶ ἐλάλησα αὐτοῖς, 
ΜῈ “ 

ἁμαρτίαν οὐκ εἶχον" καὶ, Εῤ μὴ τὰ σημεῖα ἐποίουν ἐν 
» “-“ «Ὁ λ ΕΝ 2 ,ὔ 4 Υ 3 3 

αὐτοῖς, ἃ μηδεὶς ἄλλος ἐποίησεν, ἁμαρτίαν οὐκ εἶχον" 

ἐγκαλοίη τῷ σωτῆρι καὶ εὐεργέτῃ, λέγων" Τί γὰρ ἤρχου 
Ν ΄ ΄, ᾿ 5 ΄ -»" “ , ς “ 

καὶ ἐλάλεις; τί δὲ ἐποίεις σημεῖα, ἵνα μειζόνως ἡμᾶς 
᾿] ᾿᾿ Α -“ »“" 

κολάσῃς; 361. ᾿Αλλὰ μανίας τὰ ῥήματα ταῦτα, καὶ τῆς 
’ὔ ς ᾿ ᾿ 5 

ἐσχάτης παραπληξίας. ὁ γὰρ ἰατρὸς οὐχ ἵνα σε κατακρίνῃ 
ἦλθεν, ἀλλὰ μᾶλλον θεραπεύσων, καὶ ἵνα ἀπαλλάξη τῆς 
νόσου τέλεον" σὺ δὲ σαυτὸν ἑκὼν ἀπεστέρησας τῶν ἐκείνου 

“- » ᾿ 

χειρῶν. δέχου τοίνυν χαλεπωτέραν τὴν τιμωρίαν. ὥσπερ 
γὰρ εἰ εἶξας τῇ θεραπείᾳ, καὶ τῶν προτέρων ἂν ἀπηλλάγης 

“- , 

κακῶν, οὕτως ἐπειδὴ παραγινόμενον ἰδὼν ἔφυγες, οὐκ ἔτι 

3 απεχρήσατο ΥΖ ᾿ 4 καλως διακονεῖν ἔ || 8 ταις παρα θεον ΥΖ συ]σ ἢ 

12 τοῦ κυριου λεγοντος ΥΖ2 ᾿ϊ 14 εἐποιησα οἴ ᾿ΪΟΕ 15 οὐδεὶς Υ [] 18 τα τοιαυτα 

ρηματα ζ ἰΪ τ9 οὐχ ινα σε κατακρινη μαλλον ηλθε θεραπευσων ναὶσ θερα- 

πευσαι 6 || 2ο θεραπευσων-" οὐχ ινα σε νοσουντα παριδὴ (αλλα ινα απαλλαξῃ 

κτλ.) νυ]ρ, εἰ οοἀά ΟΠΊΠ65 ρυδδίευ δορίννυ ἔγαπο οἱἱν : οπὶ ἰΐδπι νεῖ ἱπξ |} 
απαλλαξη]- σεν ᾿ἰ 24 οὐκετ᾽ αν απονιψ,. 2 

2. χρ. οἶκον. [πὶ χι 6. 18. μανίας] ΕῸΓΥ [8 σεηϊίζίνε ορ. 
13. λέγοντος] [ἢ χν 22,24. [16 ἰἷν 9 τοῦτο οὖν ἀπονοίας, τοῦτο κενο- 

Βεσοπα ρατί οὗ ἴπ6 αυοίδίοη ΝΗ. δοξίας, τὸ μὴ θελῆσαι κτλ. : τῇογα 
γεδά εἰ τὰ ἔργα μὴ ἐποίησα ἐν αὐτοῖς ΟΟΙΏΠΊΟΗΪΥ Δη ΕρΡ ἰΠεὶ 5 δἀἀφ4, ἃς ἴπ 
ἃ οὐδεὶς ἄλλος ἐποίησεν, ἁμαρτίαν οὐκ τῆς ἐσχάτης παραπληξίας ἱτηπηραϊ- 
εἴχοσαν (εἴχοσαν «150 ΤΟΥ εἶχον ἴΏ δΔίεὶν αἰϊζεγννασαάβ. ᾿ 
τῃς ἢγϑί ραγί). 21. τέλεον] " εογιῤῥείεϊν." 
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ἀπονίψασθαι ταῦτα δυνήσῃ; μὴ δυνάμενος δὲ, καὶ τούτων 
δώσεις τὴν τιμωρίαν, καὶ ἀνθ᾽ ὧν αὐτῷ ματαίαν τὴν σπου- 
δὴν ἐποίησας, τό γε μέρος τὸ σόν. 

ἴσην πρὸ τοῦ τιμηθῆναι παρὰ τοῦ θεοῦ καὶ μετὰ τὰς τιμὰς 
362. Διὰ ταῦτα οὐκ 

τὴν βάσανον ὑπομένομεν, ἀλλὰ πολλῷ σφοδροτέραν ὕστε- 

ρον. ὁ γὰρ μηδὲ τῷ παθεῖν εὖ γενόμενος ἀγαθὸς πικρό- 
τερον δίκαιος ἂν εἴη κολάζεσθαι. 365. ᾿Επεὶ οὖν ἀσθενὴς 
ες - [4 ε 5 ΄ , Ἁ ] ῇ ᾽ , 

ἡμῖν αὕτη ἡ ἀπολογία δέδεικται, καὶ οὐ μόνον οὐ σώζει 
Ἀ ᾽ 3 Ἀ ἡ » Ν Ἀ ἃ ΄ὔ 

τοὺς εἰς αὐτὴν καταφεύγοντας, ἀλλὰ καὶ προδίδωσι πλέον, 

364. ΒΑΣ. Ποίαν δὴ 
,ὔ ᾿ ΝΜ ᾽ Δὸν οὐδ 2 φι ,ὔ ἢ [9 [4 

ταύτην; ὡς ἔγωγε οὐδὲ ἐν ἐμαυτῷ δύναμαι εἶναι νῦν" οὕτω 

ΑΝ “δι. ὍΝ, ’ 2 , 

ἔτεραν ἡμῖν ποριστέον ἀσφάλειαν. 

με ἔμφοβον καὶ ἔντρομον τοῖς ῥήμασι κατέστησας τούτοις. 
Ε1 

καταβάλῃς σαυτόν. 
365. Μὴ, δέομαι, ἔφην, καὶ ἀντιβολῶ, μὴ τοσοῦτον 

ἔστι γὰρ, ἔστιν ἀσφάλεια. τοῖς 

μὲν ἀσθενέσιν ἡμῖν, τὸ μηδέποτε ἐμπεσεῖν" ὑμῖν δὲ τοῖς 

ἰσχυροῖς, τὸ τὰς ἐλπίδας τῆς σωτηρίας εἰς ἕτερον μὲν 
ἀνηρτῆσθαι μηδὲν, μετὰ δὲ τὴν τοῦ θεοῦ χάριν εἰς τὸ 
μηδὲν ἀνάξιον πράττειν τῆς δωρεᾶς ταύτης καὶ τοῦ δεδω- 

κότος αὐτὴν θεοῦ. 366. Μεγίστης μὲν γὰρ ἂν εἶεν κολά- 

σεως ἄξιοι οἱ μετὰ τὸ δι᾿ οἰκείας σπουδῆς ταύτης ἐπιτυχεῖν 
- ᾽ -“ ΓΙ ἈἉ δ ,ὔ ΕΥ͂ Ν ’ Ε Ἀ Ε] » 

τῆς ἀρχῆς ἢ διὰ ῥᾳθυμίαν ἢ διὰ πονηρίαν ἢ καὶ δι’ ἀπει- 

ρίαν κακῶς κεχρημένοι τῷ πράγματι" οὐ μὴν διὰ τοῦτο 

6 μηδὲ παρα το παθειν Υ μηδ᾽ εν τω παθειν ᾧ |Ϊ πικροτερως γ΄ νὰὶρ ἢ} 

9. εἰς ταυτὴν ἔ {ΠΙῚ εΕὙωγΎεΕ] Ἐοιμαι ς || 17 ανηρτησθαι μηδεν μετα τὴν του 

θεου χαριν αλλ᾽ ἡ εἰς το μηδεν γ΄ νὰϊσ 

3. τό γε μέρος τὸ σόν] “ας 7 
ας 71 γος ἰαγ᾽: σρΡ. ἵν 2 τό γε ἡμέ- 
τερον μέρος, ἵν 6 τό γε αὐτῶν μέρος. 

11. οὐδὲ ἐν ἐμαυτῷ κτλ. 7 “7 εα᾽1- 
γοΐ εογίγοί γ1γ5ο7᾽ : ΟΡ. Νἱ 12 ἐν 
ἐμαυτῷ γενέσθαι. 

12. ἔμφοβον καὶ ἔντρ.] (ρ. Ηερτ. 
ΧΙ 21. 

1. “εμέ {λε για 707 εαγεγμὶ 
σεἰγ-εχαγεγαΐίογι ογ ἐλε ῥαγέ ο7 ἑλοσε 
τοῖο αγὲ αὐοιμεί 0 ὧδ »ιααΐς ὀίελοῤ-ο. 
ο ογιὲ ομσλΐ ἰο εηεδαγξ τῤογῖ αἰμεέϊες 
7ῶνγ τυλίελ ἠδ γαεῖς ἀζριδε 10 δὲ 
τϑ 16]. 

13. μὴ, δέομαι κτλ.] ΕῸΥ (Π6 
τερείτοη οὗ μή ορΡ. μὴ, παρακαλῶ, 
μὴ ἐπὶ τοσοῦτον ἀπατῶμεν ἑαυτούς 
(Ὀεϊον). 

15. τὸ μηδέπ. ἐμπ.7 “1.67 ἴο 
6γ1167 τέῤογε᾿ (1ῃ6 οβῆος οἵ ὈΙ5Πορ). 

16. τὰς ἐλπίδας κτλ. “1 λαῦε 
) οι, ἄοῤές 7 σαϊναΐΐογε ἀεῤεγιαϊογιί, 
αὔάεγ (γεκεῖο7),,) {06 φγαες οΥ Οοά, 
ογι ροίλ ὁπεέ ἐλε ανοϊάκγιεε οΥ αἰ 
ἐλαΐ ἧς πριτυογίάν οΥ ἐλαΐ σή, αγια 
οΓ Οοα ἐλε οἵσεγ." Μετά 56επὶβ ἴο 
ὈΘΑΥ ἃ [Ἐπ ροΥα] 56Π56. 

5 
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τοῖς οὐκ ἐσπουδακόσι καταλέλειπταί τις συγγνώμη, ἀλλὰ 
367. Δεῖ γὰρ, 

“- Ἀ Ν 

οἶμαι, κἂν μυρίοι καλῶσι καὶ καταναγκάζωσι, μὴ πρὸς 

΄ 

καὶ οὗτοι πάσης ἀπολογίας ἐστέρηνται. 

ΕῚ 7 ε -“ » Ν "ἡ Ἷ [2 -“ 2 

ἐκείνους ὁρᾶν: ἀλλὰ πρότερον τὴν ἑαυτοῦ βασανίσαντα 
Ἀ τ -“ 

ψυχὴν, καὶ πάντα διερευνησάμενον ἀκριβῶς, οὕτως εἶξαι 

τοῖς βιαζομένοις. 568. Νῦν δὲ οἰκίαν μὲν οἰκοδομήσασθαι 

οὐδεὶς ἂν ὑποσχέσθαι τολμήσειε τῶν οὐκ ὄντων οἰκοδομι- 
-“ “ 

κῶν: οὐδὲ σωμάτων ἅψασθαι νενοσηκότων ἐπιχειρήσειεν 
ΕΙΣ “ "ἡ Α 9 » " . Ν “Ἁ ν ΄ 

ἂν τις τῶν ἰατρεύειν οὐκ εἰδότων" ἀλλὰ κἂν πολλοὶ οἵ 
ἈΝ 7ὔ ἴω 53 

πρὸς βίαν ὠθοῦντες ὦσι, παραιτήσεται, καὶ οὐκ ἐρυθριάσει 
Ἁ " “ ἥδ, ὦ , ,, ΕῚ δ. 

τὴν ἄγνοιαν. ψυχῶν δὲ ἐπιμέλειαν μέλλων ἐμπιστεύεσθαι 
ς ΟῚ 5. "“ Ἧ [2 7 3 Ν ΕΥ̓ - Ψ' 

τοσούτων, οὐκ ἐξετάσει πρότερον ἑαυτόν, ἀλλὰ κἂν ἅπάν- 
. » ͵ ἫΝ , ἈΝ ,ὔ 2 Χ -“ των ἀπειρότατος ἢ, δέξεται τὴν διακονίαν, ἐπειδὴ ὁ δεῖνα 

λ' ΄ τ κ ὃ -“ β {ζι Ν ἥ Ν ΄ “Ὁ. 

κελεύει, καὶ ὁ δεῖνα βιάζεται, καὶ ἵνα μὴ προσκρούσῃ τῷ 
- ἴον Φ' Ἂς 

δεῖνι; 360. Καὶ πῶς οὐκ εἰς προῦπτον ἑαυτὸν μετ᾽ ἐκείνων 
:. - “4 ΡΣ Ν ϑ᾿; [͵ 4 Ι] 4 Ἀ 

ἐμβαλεῖ κακόν; ἐξὸν γὰρ αὐτῷ σώζεσθαι καθ᾽ ἑαυτὸν, 
πο τ" ἴλη Γ , Ὃ “ Ἑ Ψ, εὺ 

καὶ ἑτέρους προσαπόλλυσι μεθ᾽ ἑαυτοῦ. πόθεν γάρ ἐστιν 
7 , , “- -" 

ἐλπίσαι σωτηρίαν; πόθεν συγγνώμης τυχεῖν; τίνες ἡμᾶς 
΄ “ ἈΝ 

παραιτήσονται τότε; οἱ βιαζόμενοι νῦν ἴσως καὶ πρὸς 
{ ΑΝ ᾿) 2 - 

ἀνάγκην ἕλκοντες; αὐτοὺς δὲ τούτους τίς κατ᾽ ἐκεῖνον 
Ν ΄ 

διασώσει τὸν καιρόν; καὶ γὰρ καὶ αὐτοὶ προσδέονται 
370. Ὅτι δέ σε οὐ δεδυτ- 

, “ , “- 3 3 Μ, Ν [οἱ . θ “ 

τόμενος ταῦτα λέγω νῦν, ἀλλ᾽ ὡς ἔχει τὸ πρᾶγμα ἀληθείας, 

δ. ὁ Ἅ, σ“ , Ν “-“ ἑτέρων, ἵνα διαφύγωσι τὸ πῦρ. 

ἄκουε τί τῷ μαθητῇ φησὶν ὁ μακάριος ἸΤαῦλος Τιμοθέῳ, 

τῷ γνησίῳ τέκνῳ καὶ ἀγαπητῷ: Χεῖρας ταχέως μηδενὶ 

1: καταλειπεταῖι οἴγ2 νὰ]ρ || 4. βασανιζοντα ΥἿ2 |Ϊ 6 νυν μεν ὝαρΥ ἰϊ 7 οὐκ 

ων Τῶν οικοδομικων Υὗ || ο μὴ εἰδοτων Υ ᾿ἐ-τ8 μας παραστησονται ο μιν 

παραστησονται ΕἢΪκΪΞίΖ ἡμας εξαιτησονται ἊΥ νι]ρσ 24. αἀκουσον Υ̓ 

ΚΙ͂ΛΕ αἱ Τὸ 
22. 

5. οὕτως εἶξαι] “Ζλέ7ι, αγαἴ ἐδ 671 
ογγν, ἰο γἱοϊα." 

6. νῦν δέ] Ἰαρὲ τ670: υϑεα ἴο 
Ἰηἰσοάιοθ Δ ΘΧΔΠΊΡΙ6. ΟΥ1ΠΠιδίγα- 
(1οη. 

15. προὗπτον... κακόν] ΟΡ. προΐὖ- 
πτον... κακόν 11ϊ 7 (ποί6). 

17. πόθεν γάρ ἐστιν ἐλ. σωτ.;} 
ἃ ΒΘΠΑΙ5 : 566 Οἡ ὁ τὰς ἁπάντων 

δεδιττ.7 " Ζγγέγι ο ἡγρλέει." 
23. ὡς ἔχει κτλ. 7 " τη: αἷῤ ἱγείλ᾽: 

ΟΡ. Τμὰς. νἱ] 2 ὡς εἶχον τάχους 
ἐβοήθουν. 

25. τῷ γνησίῳ τ. καὶ ἀγ.] τ Τίπι. 
12, 2 Τί. : 2. 

͵ἰόὁ. χεῖρας ταχ. ἐπιτ.} 
ν 22. 

Τίηι. 
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371, Εἶδες 
“ Ἁ ΄ ς - ὅν... Μαε' “ ΄ » ΄, 

ὅσης τοὺς μέλλοντας ἡμᾶς ἐπὶ τοῦτο παράγειν, οὐ μέμψεως 

2 ΄, Χ ’ 6 “" ) , 
ἐπιτίθει, μηδὲ κοινώνει ἁμαρτίαις ἀλλοτρίαις. 

μόνον, ἀλλὰ καὶ τιμωρίας, τό γε ἡμέτερον ἀπηλλάξαμεν 

μέρος; 

πρὸς ἀπολογίαν τὸ λέγειν, Οὐκ αὐτόκλητος ἦλθον, οὐδὲ 
372. Ὥσπερ γὰρ τοῖς αἱρεθεῖσιν οὐκ αὔταρκες 

.ν ᾽ » , «“ νι Ἁ -“ προειδὼς οὐκ ἀπέφυγον: οὕτως οὐδὲ τοὺς χειροτονοῦντας 
, -“ ΄ ͵ὔ 2 ,ὔ Ἁ , 

ὠφελῆσαί τι δύναται, εἰ λέγοιεν τὸν χειροτονηθέντα 
ἀγνοεῖν. 373. ἀλλὰ διὰ τοῦτο καὶ μεῖζον τὸ ἔγκλημα 

γίνεται, ὅτι ὃν ἠγνόουν παρήγαγον": καὶ ἡ δοκοῦσα εἶναι 
-“ Ν » 

374. ἸΙῶς γὰρ οὐκ 
» ᾽ ΄ Ν ,ὔ , ΝΕ, - 

ἄτοπον, ἀνδράποδον μὲν πρίασθαι βουλομένους καὶ ἰατροῖς 

5 ζ » , , 

ἀπολογία αὔξει τὴν κατηγορίαν. 

΄ὔ “-“ Ν Ἕ “ 

ἐπιδεικνύναι, καὶ τῆς πράσεως ἐγγυητὰς ἀπαιτεῖν, καὶ 
΄ εἰ “ 

γειτόνων πυνθάνεσθαι, καὶ μετὰ ταῦτα πάντα μηδέπω 
ΒΒ. 6ὺ ρὲ ἜΝ Ν Ν ᾽ν ν Ἂς ΄ » “ 

θαῤῥεῖν, ἀλλὰ καὶ χρόνον πολὺν πρὸς δοκιμασίαν αἰτεῖν" 
᾽ Ν ᾿ 4 ᾽ὔ ΄ ᾿, ἫΝ ΄ὔ 

εἰς δὲ τοσαύτην λειτουργίαν μέλλοντάς τινα ἐγγράφειν, 
»" ΄ Ε -“ -» Ἷ 

ἁπλῶς καὶ ὡς ἔτυχεν, ἂν τῷ δεῖνι δόξῃ πρὸς χάριν ἢ πρὸς 
᾿] ͵ὔ , “  ῳ 

ἀπέχθειαν ἑτέρων μαρτυρῆσαι, ἐγκρίνειν, μηδεμίαν ποιου- 
, ... γ 4.7 , 5 ες εκ 5 γ 

μένους ἑτέραν ἐξέτασιν; 375. τίς οὖν ἡμᾶς ἐξαιτήσεται 
, “ ὁ “- “-“ “- 

τότε, τῶν ὀφειλόντων προστῆναι καὶ αὐτῶν προστατῶν 
,ὔ “ Ν ἣ' Ἀ ἣ - ,ὔὕ 

δεομένων; 376. Δεῖ μὲν οὖν καὶ τὸν χειροτονεῖν μέλ- 

λοντα πολλὴν ποιεῖσθαι τὴν ἔρευναν: πολλῷ δὲ πλείονα 
ᾳ 

τούτου τὸν χειροτονούμενον. 377. Εἰ γὰρ καὶ κοινωνοὺς 
Μ “-“ ΄ ᾿" ι ἧς 5 Φ ΕΝ 4 ΄7ὔ 3 ᾽ 

ἔχει τῆς κολάσεως τοὺς ἐλομένους, ἐν οἷς ἂν ἁμάρτῃ" αλλ 
“ ΠῚ 8. ᾽ 7ὕ ΝΥ ΄, ᾽ κ᾿ κ 
ὅμως οὐδὲ αὐτὸς ἀπήλλακται τῆς τιμωρίας, ἀλλὰ καὶ 

μείζονα δώσει: 378. μόνον εἰ μὴ διά τινα ἀνθρωπίνην 

2 παραγαγειν Υ προαγειν [Ζ ᾿ΪἩ 3 ἀπήλλαξε ΥΥ [13 ουδεπω θαρρειν ς 

15 εγγραφεσθαι γ2 ᾿ 18 εξαιρησεται γἶ [Ϊ 25 διδωσι γΥ2 νὰ]σ 

5: τὸ ὙγὙὲ ΜΝ. μέρο5] ΟΡ. τό γε δ ἴ5 Ὀείίεσ (πδῃ Ο᾽ οΥ ποί. ἘΕῸΣ 
μέρος τὸ σόν ἵν τ (ποί6). 

5. τὸ λέγειν κτλ. “20 τα» “7 εϊα 
γιοΐ τολ16 οὗ »1» στῦ» ἀεεογα.᾽" 

12. ἐγγυητάς] " ττεγ7 6{16..᾽ 
16. ἂν τῷ δεῖνι κτᾺ.] "ἀειογαἾγ1᾽ ας 

50,6 47,507: 5665 Μέ ἐο ἐέείζγ» 707 ο7 
αραϊγισί οἱλεγς.᾽ ὙΤΠὰ5 1Γ Α΄ τεοοιη- 
τηθηδβ 8, ἀπὰ βρεακβ πηίανουσγα ! Υ 
οἵ Ο(, 8 Μ}Π θὲ Ρῥγείδευγεά, νυ ῃθίΠῈ 

πρὸς χάριν, πρὸς ἀπέχθειαν ΟΡ. ν 1. 
19. τῶν ὀφειλ. κτλ. Ορ. φιες 

σπδίραϊϊοί ἱῤδος σποίοραϊες ̓  7ὰν. νἱ 347. 
23. ἐν οἷς ἂν ἁμάρτῃ] ΟΡ. ἐν οἷς 

ἂν σφάληται ἵν τ (ποίε). 
25. μόνον εἰ μή κτλ. “τεγιεζδες 

ἑλοσο τυῖο 2γογεοίεσιί ἀΐηι αἰαὶ 5 707 
507,16 ῥεγπογιαὶ γεασοῦι, κοϑ747},) δ 
ἐλεῖγ ὀείίεγ γμαϊρηγιόγιέ.᾽ 
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ΙΟ6 ΟΕ ΡΥ ΞΟΞΤΟΜ ΟΣ ΠΡ. τἢ 

8. νὮἋἝ Ἁ εἶ Ν ᾽ -“ 57 ΨΜ, ἐς ’ αἰτίαν, παρὰ τὸ φανὲν αὐτοῖς εὔλογον ἔπραξαν οἱ ἑλόμενοι. 
᾽ ἈΝ » ᾽ - Ν Α , ΄΄ 5. 7 ΄ 

εἰ γὰρ ἐν τούτῳ φωραθεῖεν, καὶ τὸν ἀνάξιον εἰδότες, διά 
, ᾽ Ν “- 

τινα πρόφασιν αὐτὸν παρήγαγον" ἐξ ἴσης τὰ τῶν κολα- 
΄ ᾽ “ ΄ ΄ -“ Ν » , 

στηρίων αὐτοῖς, τάχα καὶ μείζονα τοῖς τὸν οὐκ ἐπιτήδειον 
ς 7ὔ Ν 

καταστήσασιν. ὁ γὰρ τὴν ἐξουσίαν παρασχὼν τῷ βουλο- 
͵7ὔ ΄- Ἀ ᾿] ΄,ὔ ᾿ Ν ΕΥ̓ Ε -» “ ἊἝ 

μένῳ διαφθεῖραι τὴν ἐκκλησίαν αὐτὸς ἂν εἴη τῶν ὑπ 
ῃ 4 Ἁ ͵ Ν 

ἐκείνου τολμηθέντων αἴτιος. 570. Ε΄ δὲ τούτων μὲν 
᾽ Χ ν; β ΄ ᾿] Ἂς Ἀ “ “-“ “-“ 6 

οὐδενὶ γένοιτο ὑπεύθυνος, ἀπὸ δὲ τῆς τῶν. πολλῶν ὕπο- 
“ Ε “ , τὰ ὦ Ἀ ΕῚ Ν .“ λήψεως ἠπατῆσθαι λέγοι, ἀτιμώρητος μὲν οὐδὲ οὕτω 
, ᾽ 7 δὲ 2 ΄ “ ΄ [ὃ δί 

μένει, ὀλίγῳ δὲ ἐλάττονα τοῦ χειροτονηθέντος δίδωσι δίκην. 
εἶ , “ 

τί δήποτε; ὅτι τοὺς μὲν ἑλομένους εἰκὸς ὑπὸ δόξης ψευδοῦς 
ΣΙ ΄ σοι “ Ε - ς Ν ς " 2 Ἀφ. ἂν οὰς ἀπατηθέντας ἐπὶ τοῦτο ἐλθεῖν: ὁ δὲ αἱρεθεὶς οὐκ ἔτ᾽ ἂν 

, 

δύναιτο λέγειν ὅτι ἠγνόουν ἐμαυτὸν, καθάπερ αὐτὸν ἕτεροι. 
ς 3 , , , - , ὡς οὖν βαρύτερον μέλλοντα κολάζεσθαι τῶν παραγαγὸν- 

“- - Ν [τ “ 

των, οὕτως ἀκριβέστερον αὐτῶν χρὴ ποιεῖσθαι τὴν ἑαυτοῦ 
Ἂ “- “ , 

δοκιμασίαν, κἂν ἀγνοοῦντες ἕλκωσιν ἐκεῖνοι, προσιόντα 
΄ -“ ,ὔ 

διδάσκειν ἀκριβῶς τὰς αἰτίας, δι’ ὧν ἠπατημένους παύσει, 
Ν ᾽ ͵ ἰς ἣν “Ὁ ὔ ᾽ 7 ᾽ , καὶ ἀνάξιον ἑαυτὸν τῆς δοκιμασίας ἀποδείξας ἐκφεύξεται 

τοσούτων πραγμάτων ὄγκον. 380. Διὰ τί γὰρ περὶ στρα- 
ἐν. 2 “ » -» 

τείας καὶ ἐμπορίας καὶ γεωργίας καὶ τῶν ἄλλων τῶν 
““ -“ ς Ἀ 9 

βιωτικῶν βουλῆς προκειμένης, οὔτε ὁ γεωργὸς ἕλοιτ᾽ ἂν 
- «ς 7 “-“ ν 

πλεῖν, οὔτε ὁ στρατιώτης γεωργεῖν, οὔτε ὁ κυβερνήτης 
᾽ὔ ΕΥ “ , -“ 

στρατεύεσθαι, κἂν μυρίους τις ἀπειλῇ θανάτους ; ἢ δῆλον 
Ἁ 7 ὅτι τὸν ἐκ τῆς ἀπειρίας προορώμενοι κίνδυνον ἕκαστος. 

κὺ αὶ Χ ΄ - ,ὔ 381. Εἶτα ὅπου μὲν ζημία περὶ μικρῶν, τοσαύτῃ χρησό- 
“ Ν 2 ΕΝ “- - 

μεθα προνοίᾳ, καὶ οὐκ ἂν εἴξομεν τῇ τῶν βιαζομένων 

4 τω--καταστήσαντι γΖ2 ναὶσ [[ 6 ουτος γΖ2 νὰ]σ [[ 8 γενηται οἵ [1 το μενεῖ 

ΟΠ] τι ὑπὸ ψεύδους γῦ |] 17 τας ητταςς |! 18 της διακονίας οοηϊξοὶξ ΒΕΠΡΕΙ εχ 

ναὶ ἴπί τ,72έ7167γ6 23 απειλησὴη Υ2 νυ]σ ᾿ἰ ἀρὰ οὐκ εὐδηλον οτι 2 ᾿Ϊ 25 χρω- 

μεθα Ι] “6 οὐκ αν ειξωμεν ὈΓΥ οὐκ εἰξομεν νὰσ 

8. ὑπολήψεως] (ρ. ὑπολήψεως τι6. κἂν ἀγνοοῦντες] 1.6. καὶ ἐὰν 
14. (μοίε). ἀγν., “ αγιαἱ 17.᾽ 

12. ἐπὶ τοῦτο ἐλθεῖν] 1.6. ἐπὶ τὸ 18. ἀνάξιον ἑ.... ἀποδ.1 Ορ. Ῥαυ- 
ἑλέσθαι ἐλθεῖν: 566. οἡ ψηφίσασθαι Ἰἰπιι5 σἱΐα «4 »ιὀγονίξ ὃ 5 (7). 
τοῖς κατηγόροις Ἰὶ ἢ. 26. οὐκ ἂν εἴξομεν])]! ΕῸΓ ἄν ν ἢ 

ρ».... 
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᾽ , -“ ἌΡ , »» -“ » γὼ 

ἀνάγκῃ" ὅπου δὲ ἡ κόλασις αἰώνιος τοῖς οὐκ εἰδόσι μετα- 
- Ἂ “ 

χειρίζειν ἱερωσύνην, ἁπλῶς καὶ ὡς ἔτυχε τοσοῦτον ἀναδε- 
ἈΝ ΄ , 

ξόμεθα κίνδυνον, τὴν ἑτέρων προβαλλόμενοι βίαν; ἀλλ᾽ 
» Φ , , [ “-“ ’, « “-“ ΕΣ " 

οὐκ ἀνέξεται τότε ὁ ταῦτα κρίνων ἡμῖν. 382. "ἔδει μὲν 
- “ -“ κ᾿ 

γὰρ καὶ πολλῷ πλείω τῶν σαρκικῶν περὶ τὰ πνευματικὰ 
΄ “ Χ 3 

τὴν ἀσφάλειαν ἐπιδείξασθαι: νῦν δὲ οὐδὲ ἴσην εὑρισκόμεθα 

παρεχόμενοι. 383. Εἰπὲ γάρ μοι, εἴ τινα ὑποπτεύσαντες 
ΝΜ Ν ν 

ἄνδρα εἶναι τεκτονικὸν οὐκ ὄντα τεκτονικὸν πρὸς τὴν 
2 ’, - « ἈΣ ἌΝ Ἂν Ε ἤ - Ἁ ἐργασίαν καλοῖμεν, ὁ δὲ ἕποιτο, εἶτα ἁψάμενος τῆς πρὸς 

δ » Ν 4 [τὰ .) ΄ Ἀ ,, 

τὴν οἰκοδομὴν παρεσκευασμένης ὕλης ἀφανίζοι μὲν ξύλα, 
᾽ ,ὔ Ἀ Ἁ ᾿ ΠΡ 

ἀφανίζοι δὲ λίθους, ἐργάζοιτο δὲ τὴν οἰκίαν οὕτως, ὡς 
“- ᾽ εὐθέως καταπεσεῖν" ἄρα ἀρκέσει πρὸς ἀπολογίαν αὐτῷ τὸ 

» , Ἁ » , Ω͂ 

παρ᾽ ἑτέρων ἠναγκάσθαι, καὶ μὴ αὐτεπάγγελτον ἥκειν; 
οὐδαμῶς: καὶ μάλα γε εἰκότως καὶ δικαίως. ἐχρῆν γὰρ, 

΄ Ν “-“ Ξ “ , 

καὶ ἑτέρων καλούντων, ἀποπηδᾶν. 384. Εἶτα τῷ μὲν ξύλα 
» , Ά, , » “ », Ἀ Ν Ὰ 

ἀφανίζοντι καὶ λίθους, οὐδεμία ἔσται καταφυγὴ πρὸς τὸ 
Χ “ ’ Ἑ Ν - 

μὴ δοῦναι δίκην: ὁ δὲ ψυχὰς ἀπολλὺς καὶ οἰκοδομῶν 
5 “- Ν, ΦΡῚ “- “- Ν 

ἀμελῶς τὴν ἑτέρων ἀνάγκην ἀποχρῆν αὐτῷ πρὸς τὸ δια- 
-“ “ ’, 

φυγεῖν οἴεται; 5385. Καὶ πῶς οὐ λίαν εὔηθες ; οὔπω γὰρ 
, Ὁ“ Ν Ἁ , 3 ἣξ » ͵7 

προστίθημι, ὅτι τὸν μὴ βουλόμενον οὐδεὶς ἀναγκάσαι 
΄ Ν ,ὔ 

δυνήσεται. ἀλλ᾽ ἔστω μυρίαν αὐτὸν ὑπομεμενηκέναι βίαν, 
Ν Ἷ “ “ “ ΓῚ ἈΝ 

καὶ μηχανὰς πολυτρόπους, ὥστε ἐμπεσεῖν" τοῦτο οὖν αὐτὸν 
-“ Ἂς “ “- 

ἐξαιρήσεται τῆς κολάσεως; μὴ, παρακαλῶ, μὴ ἐπὶ τοσοῦ- 
-“ ͵ ͵ “ ἣν . ἷ 

τον ἀπατῶμεν ἑαυτούς: μηδὲ ὑποκρινώμεθα ἀγνοεῖν τὰ καὶ 
-»" ν 4 Ἀ -“ 

τοῖς ἄγαν παισὶ φανερά. οὐ γὰρ δήπου καὶ ἐπὶ τῶν 
3 “ ο “ . ἴον ““ 

εὐθυνῶν αὕτη τῆς ἀγνοίας ἡ προσποίησις ἡμᾶς ὠφελῆσαι 

4 ὁ τοτε κρινων ἡμᾶς 2 νυ]σ || 6 επιδεικνυσθαι γ2 || 7 ὑπονοησαντες 

9 καλοιμεν αὑτος δὲ ἐποιτο νυ]ρ ᾿ 17 ὁ δὲ τας ψυχας γΥΖ2 νυὶρ || 18 προς Το 

μη διαφυγεῖν νὰὶσ [ΠΟ 21 δυνησεται]-" ποτε ς [Ϊ 22 ὡὠστε μὴ εμπεσειν 2 

ξαΐαγε ἰηάϊοσαϊϊνε 5ε6 ΟἸεμη. ΑἸοχ. 21. ἔστω] “ἰδέ τὲ ὧὲ ργαγείφα 
δόγογηαίεῖς νἱϊ (εἀ. Ἡοτ- Μάγου), ἐλαί---. 
ἈΑΡρΡεπάϊχ Β. 25. ἐπὶ τῶν εὐθυνῶν] “αἱ ἐλ 

3. τὴν ἑτ. προβ. βίαν] “ φῥεααίϊγιρ τογιείζγγ,᾽ 1.6. οα ἴΠ6 ἄδγ οἵ 7πάσ- 
ἦγι ὀχεῖέσε ἐλαΐ τῦὸ τυε7ε ἰγίφε7: ἰο ἐς τηβρπῖ: ἴου [ῃ15 86 οἵ ἐπί ςρ. ἐπὶ τῶν 
ὧν ολεγς᾽ : ορ. ἀνάγκην προβαλέσθαι οἰάκων 111 7 (ποίς). 
καὶ βίαν νὶ 1. 

1Ο 

18 

20 

25 
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Ιοϑ ΟΥ̓Κ ΎΥΎΘΟΚ ΤΟΜΟΣ [[ΝῸαἢ 

δυνήσεται. 586. Οὐκ ἐσπούδασας αὐτὸς ταύτην δέξασθαι 
τὴν ἀρχὴν, ἀσθένειαν σεαυτῷ συνειδώς; εὖ καὶ καλῶς. 
ἐχρῆν οὖν μετὰ τῆς αὐτῆς προαιρέσεως, καὶ ἑτέρων κα- 

,ὔ » “ Ἃ ὦ ᾿ -) Ἀ 2 ΄ ᾽ Ἀ Ἁ 

λούντων, ἀποπηδᾶν. ἢ ὅτε μὲν οὐδεὶς ἐκάλει, ἀσθενὴς σὺ 
᾿ }} Ψ "4 ἊΨ Ἀ Ν “ ΄ ς , ι 

καὶ οὐκ ἐπιτήδειος: ἐπειδὴ δὲ εὑρέθησαν οἱ δώσοντες τὴν 

τιμὴν, γέγονας ἐξαίφνης ἰσχυρός; 
λῆροι, καὶ τῆς ἐσχάτης ἄξια τιμωρίας. 

2387. Γέλως ταῦτα καὶ 

Διὰ γὰρ τοῦτο 
“-“ ΄' 

καὶ ὁ κύριος παραινεῖ μὴ πρότερον βάλλεσθαι θεμέλιον 

τὸν βουλόμενον πύργον οἰκοδομεῖν, πρὶν ἢ τὴν οἰκείαν 
’ὔ , “, Ἁ - -“ “ ͵ὔ 

λογίσασθαι δύναμιν: ἵνα μὴ δῷ τοῖς παριοῦσι μυρίας 
» Ν “ -“ }] ᾽ : τ 4 ἂν »: Ν , 

ἀφορμᾶς χλευασίας τῆς εἰς αὑτον. ἀλλ ἐκείνῳ μὲν μέχρι 
“- , ς ΄ 2 “- Χ Κ΄ , “ Μ 

τοῦ γέλωτος ἡ ζημία" ἐνταῦθα δὲ ἡ κόλασις πῦρ ἄσβε- 
ν ͵ ᾽ ΄ ᾿ ἈΝ . 7 Ἢ 

στον, καὶ σκώληξ ἀτελεύτητος, καὶ βρυγμὸς ὀδόντων, καὶ 

σκότος ἐξώτερον, καὶ τὸ διχοτομηθῆναι, καὶ τὸ ταγῆ- 
598. ΠΑλἢ 

52 ἢ 5 κ « “-“ . - ΝΡ Ν ΕΝ » ΄ 

ἐθέλουσιν ἰδεῖν οἱ κατηγοροῦντες ἡμῶν' ἢ γὰρ ἂν ἐπαύ- 

Ν “ -“ 

ναι μετὰ τῶν ὑποκριτῶν. οὐδὲν τούτων 

[4 

σαντο μεμφόμενοι τὸν οὐκ ἐθέλοντα ἀπολέσθαι μάτην. 
» ΨΜ ε -“ ς Ν ᾽ ΄ Ὁ ΕΝ “Ὁ 3809. Οὐκ ἔστιν ἡμῖν ὑπὲρ οἰκονομίας πυροῦ ἢ κριθῶν, 

οὐδὲ βοῶν καὶ προβάτων, οὐδὲ περὶ τοιούτων ἄλλων ἡ 

σκέψις ἡ προκειμένη νῦν" ἀλλ᾽ ὑπὲρ αὐτοῦ τοῦ σώματος 
ἴω “- «ς Ν , “-“ “ 

τοῦ ᾿Ιησοῦ. 3900. Ἣ γὰρ ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, κατὰ 
Ν , “ “ 77 2 “- “ Ν “-“ 

τὸν μακάριον Ἰ]αῦλον, σῶμά ἐστι τοῦ Χριστοῦ" καὶ δεῖ 
“-“ ,, » ν , σον Ἀ 

τὸν τοῦτο ἐμπεπιστευμένον εἰς εὐεξίαν αὐτὸ πολλὴν καὶ 

κάλλος ἀμήχανον ἐξασκεῖν, πανταχοῦ περισκοποῦντα, μή 
2 “ Ὁ, “ 

που σπίλος, ἢ ῥυτὶς, ἤ τις ἄλλος μῶμος ἢ τοιοῦτος τὴν 
- , ἢ , 
ὥραν καὶ τὴν εὐπρέπειαν λυμαινόμενος ἐκείνην, καὶ τί γὰρ 
Μ΄ μιν, “- » , 2 “ Ἁ “ » 7 Ἀ 

ἀλλ᾽ ἢ τῆς ἐπικειμένης αὐτῷ κεφαλῆς, τῆς ἀκηράτου καὶ 

2 εὐγεκαλως Ζ [|| το αναλογισασθαι γ2 ναὶσ [1 εκεὶ μεν ἔγΖ [[ τό εθελουσιν 

εἰδεναι ᾧ |[ 18 υπερ] περι γΥ2 νὰ]σ ||. 23 εμπιστευομενον Υ2 πεπιστευμενον νὰ ὶσ 

8. βάλλ. θεμ.} “1ο Ἰαγν ἐλε γοιε7ε- 
αἰαέίογε᾽ : Τιαῖ. ἑαςεγ γμεγιαϊα)ιεγεἔιε)). 
ἼΠΕ δἰ ]βίοη 15 το ΓΚ. χὶν 28. 

12. πῦρ ἄσβεστον] (ρ. τὸ πῦρ 
ἐκεῖνο ἵν 1 (ποίε). 

13. βρυγμὸς ὀδ.] Μίαι(. χχν 30. 
20. σώματος τ.᾽ 1.71.6. [ῃ6 ΟΒυτγΟῊ : 

ςΡ. ΟἹ]. ἱ 24 (τείεσγεα ἰο ἴῃ {Π6 
[ο]οννῖης βεπίθηςε) ὑπὲρ τοῦ σώματος 
αὐτοῦ (Χριστοῦ), ὅ ἐστιν ἡ ἐκκλησία. 

23. σπίλος ἢ ῥ. κτλ.] ὅεε Ερῃ. 
ν 27. 

26. 
σλογί." 

καὶ τί γὰρ ἄλλ᾽ ἤ] “αριαΐ ἐγ 
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μακαρίας, ἄξιον αὐτὸ κατὰ δύναμιν τὴν ἀνθρωπείαν ἀπο- 
φαίνειν; 301. Εἰ γὰρ τοῖς περὶ τὴν ἀθλητικὴν εὐεξίαν 
ἐσπουδακόσι καὶ ἰατρῶν χρεία καὶ παιδοτριβῶν, καὶ 

διαίτης ἠκριβωμένης, καὶ ἀσκήσεως συνεχοῦς, καὶ μυρίας 

παρατηρήσεως ἑτέρας (καὶ γὰρ καὶ τὸ τυχὸν ἐν αὐτοῖς 

παροφθὲν πάντα ἀνέτρεψε καὶ κατέβαλεν): οἱ τὸ σῶμα 
τοῦτο θεραπεύειν λαχόντες, τὸ τὴν ἄθλησιν οὐ πρὸς 

σώματα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀοράτους δυνάμεις ἔχον, πῶς αὐτὸ 
δυνήσονται φυλάττειν ἀκέραιον καὶ ὑγιὲς, μὴ πολὺ τὴν 
ἀνθρωπίνην ὑπερβαίνοντες ἀρετὴν, καὶ πᾶσαν ψυχῆς 

17Ὶ.. 2902. Ἤ δὴ 
-“ »-" , Ἁ 

νοεῖς, ὅτι καὶ πλείοσι τῆς ἡμετέρας σαρκὸς καὶ νόσοις καὶ 

πρόσφορον ἐπιστάμενοι θεραπείαν; 

2 »“ ω ς , λ “- ἣ -“ ᾽ “-“ 

ἐπιβουλαῖς τοῦτο ὑπόκειται τὸ σῶμα, καὶ θᾶττον αὐτοῦ 
᾽ὔ ,ὔ ,ὔ 

φθείρεται, καὶ σχολαίτερον ὑγιαίνει; 
Χ -“ Ν - -“ ,ὔ ᾿Ὶ , Ν 393. Καὶ τοῖς μὲν ἐκεῖνα θεραπεύουσι τὰ σώματα καὶ 

΄ 2 ν᾽ ’ ᾿ς Ἐν. ΄ ΄ὔ φαρμάκων ἐξεύρηται ποικιλία, καὶ ὀργάνων διάφοροι κατα- 
Ἁ Ἂ Ν “-“ “ ΄ ᾿ ἋἝ 

σκευαὶ, καὶ τροφαὶ τοῖς νοσοῦσι κατάλληλοι' καὶ φύσις 
“ΞΡ ΄ὔ , ᾿ » Ἁ “ 

δὲ ἀέρων πολλάκις ἤρκεσε μόνη πρὸς τὴν τοῦ κάμνοντος 
’ Μ οι 

ὑγίειαν" ἔστι δὲ ὅπου καὶ ὕπνος προσπεσὼν εἰς καιρὸν 
Ἀ , ἣς » , 3 ΄“ 

παντὸς πόνου ἀπήλλαξε τὸν ἰατρόν. 394. ᾿Ενταῦθα δὲ 
0 Ν ΄ 5 - ΝΜ ᾽ Ν ΄ , ὟΣ ὦ 

οὐδὲν τούτων ἐπινοῆσαι ἔστιν: ἀλλὰ μία τις μετὰ τὰ ἔργα 
, Ἁ Ν , σον ς Ἁ -“ ΄, δέδοται μηχανὴ καὶ θεραπείας ὁδὸς, ἡ διὰ τοῦ λόγου 

ΙΟ πασαν ψυχης κτᾺ.] 4 ὈΕΙ] Ξεσυίιβ βατη πάσαν Ψυχὴ ἴταῃς ΠΟΘΙ ΟΪΪν 

νὰ]σ πάσαν ψυχης ἰδεαν προσ. επιστ. θεραπευειν (ἃ (θαυμαΐζειν Ῥτο θεραπευειν 

ΤῊ Π) παση ψυχὴ προσ. επιστ. θεραπειαν οεἴετ! [13 αὐτου] τα μελη τηάᾶτρ [} 

10 προς καιρον ΥΖ 

3. παιδοτρ.} " ἐγαἴ7167..᾽ 2η1 ἐλ6 {ἴηι ο7 δέ απ, τυλο ὀοέζ ὃν 
5. τὸ τυχ.-... παρ. “16 περίδεξ 2γεεοῤέ ἀγα ὧν 2γαείζες 6» ῤλαξίσοα 

οΓ α ἐγίουϊαί ἀφέαϊ᾽ : ίογ τὸ τυχόν οΡ. 
τὴν τυχοῦσαν ἱ 4 (ποίε). 

8. πρὸς τὰς ἀορ. δυν.} ΟΡ. εογι7γα 
ἐ05 φψιῖ σμεὐὀϊγγ. λαῤεγιέ υἱγρ. 243: 
αἰδο Ερῆῃ. νἱ 12 ἡ πάλη... πρὸς τὰ 
πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπου- 
ρανίοις (ᾳιοίϊς Ὀγ (γγ5. αἵ ἰϊ 2). 

1Π. 711ε2γεαελιγιρ' οΥ 116 τυογα οὗ 
νά ἧς ἐυε): 7107 716{65547} 71στῦ ἐλαγι 

25 τηιῤογέαγιεξ. 
13. αὐτοῦ] «ἃ οοηῃδβίπιοίίοη δα 

φε7151471:. Αὐτοῦ γείετβ ἴο σαρκός 
(πη η1η 6), δἊ5 πουρ [Π|5 ὑεῖς 
σώματος (πειίετη). 

17. καταλλ.}] ““μζία[ε᾽ : 
καταλλήλως 1ϊ 4 (ποίε). 

21. μετὰ τὰ ἔργα] (ρ. μετὰ τὴν 
χάριν ἱν 2 (ποίε). 

ςΡ. 

5 

ΙοΟ 
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διδασκαλία. τοῦτο ὄργανον, τοῦτο τροφὴ, τοῦτο ἀέρων 
κρᾶσις ἀρίστη" τοῦτο ἀντὶ φαρμάκου, τοῦτο ἀντὶ πυρὸς, 
τοῦτο ἀντὶ σιδήρου: κἂν καῦσαι δέῃ, κἂν τεμεῖν, τούτῳ 

“- “ τ Ὁ 

κεχρῆσθαι ἀνάγκη: κἂν τοῦτο μὴ ἦ, πάντα οἰχήσεται τὰ 

λουπά. 
Π ἈΝ Ἀ Ν Ν Υ Α 

καταστέλλομεν τὴν Ψυχὴν, καὶ τὰ περιττὰ περικόπτομεν, 

"4 Ἷ Α͂ ΄ 

τούτῳ καὶ κειμένην ἐγείρομεν, καὶ φλεγμαίνουσαν 

Ν Ν , - λ Ν Υ- “ ᾽ Ζ 

καὶ τὰ λείποντα πληροῦμεν, καὶ τὰ ἄλλα ἅπαντα ἐργαζό- 
[ ἈΝ “ “- “-“ Γ -“ 

μεθα, ὅσα εἰς τὴν τῆς ψυχῆς ἡμῖν ὑγίειαν συντελεῖ. 
Ν ᾿ Ν ᾿ς ΄ ᾽ ’ὔ , “ 

3905. ΤΠρὸς μὲν γὰρ βίου κατάστασιν ἀρίστην βίος ἕτερος 
Ε Ν Μ Ἂ 2 , “- “ » Ν , 

εἰς τὸν ἴσον ἂν ἐναγάγοι ζῆλον: ὅταν δὲ περὶ δόγματα 
Ὁ Ἀ Ν , Ἁ “ ’ 2 “ 2 “ 

νοσῇ ἡ Ψυχὴ τὰ νόθα, πολλὴ τοῦ λόγου ἐνταῦθα ἡ χρεία, 
᾽ Ν Ἀ “- ᾽ ΄, 5 ΄ , ΕΣ Ἀ Ν ᾿Ὶ 

οὐ πρὸς τὴν τῶν οἰκείων ἀσφάλειαν μονον, ἀλλὰ καὶ πρὸς 
᾽ Χ Ἀν ὧἂα Ἁ 

306. Ἐ μὲν γὰρ ἔχοι τίς τὴν 

μάχαιραν τοῦ πνεύματος καὶ θυρεὸν πίστεως τοσοῦτον, 
τοὺς ἔξωθεν πολέμους. 

« ΄ - λ Ν - “ ἢ ὡς δύνασθαι θαυματουργεῖν, καὶ διὰ τῶν τεραστίων τὰ 
τῶν ἀναισχύντων ἐμφράττειν στόματα, οὐδὲν ἂν δέουτο 

“-“ δεν, ὌΝ - ΄ “ Ἀ 5 Χ ΄ ΕΝ 
τῆς ἀπὸ τοῦ λόγου βοηθείας" μᾶλλον δὲ οὐδὲ τότε ἄχρη- 

207::. ἘΠ 
Ν ς , “ ϑιον Ἃ ΄ , ω Ἁ γὰρ ὁ μακάριος ἸΤαῦλος αὐτὸν μετεχείρισε, καίτοι γε ἀπὸ 

καὶ ἕτερός τις 

.Ὶ ᾽ ’ὔ στος ἡ τούτου φύσις, ἀλλὰ καὶ λίαν ἀναγκαία. 

τῶν σημείων πανταχοῦ θαυμαζόμενος. 

τῶν ἀπ᾽ ἐκείνου τοῦ χοροῦ παραινεῖ ταύτης ἐπιμελεῖσθαι 
-“ ’ὔ 7 “ Ἀ Ε] ’ὔ Ν - 

τῆς δυνάμεως, λέγων" “Ἑτοιμοι πρὸς ἀπολογίαν παντὶ τῷ 

2 και τεμειν 2 νυὶσ || 4 χρῆσθαι ς χρησασθαι γΥ νυϊσ [Ϊ μηδὲν ἰσχυση, 

παντα οἰχεται οὗ νὰὶσ ἰὀ 6 και τα λείποντα πληρουμεν καὶ τα περιττα 

περικοπτομεν ἔ ἰΪ το αν εναγοι οἵ αν αγαγοι Υ2 |Ϊ 19 αὐτο Ζ ᾿Ϊ 22 ετοιμοι] 

Ἔ γινεσθε 2 νὰὶσ (γινεσθαι οΥὴ) ᾿ 

Βεγείοβ. 
14. μάχαιραν τ. π. κτλ. ἘΡΗ. 

ΥἹ 13 5844. ΕῸΓ [8 σξπεγαὶ 56ῆ8368 

1. ἀέρων κρᾶσις] " εἰζηγεαΐε᾽ : ΠΡ. 
κράσεως τῶν ὡρῶν νὶ 6. 

3. καῦσαι... τεμεῖν] ΟΡ. 11 2 ὅταν 
καῦσαι κτλ. (ποίε). 

5. φλεγμ. καταστ.] Τὴς Ρῆγαβα 
ΥΕΟῸΓΒ 1 Υἱ 12: ταχέως γὰρ αὐτὴν 
(Ξς. τὴν καρδίαν) φλεγμαίνουσαν 
καταστέλλομεν. 

9. βίος ἕτερος] 1.6. ἴ[πε6 116 οἵ 
Διο ΠΕΥ. 

13. τοὺς ἔξωθεν πολ.] 1.6. οοη- 
ἰγουεβίεβ ἢ [6νν8, δἰ μεϊβίβ, ἀπά 

οὗ 1ῃ6 ραββᾶσε ορ. ὅτερ. ΝᾷζΖ. αἋἷδ 56 
2250 οἕ {71 εῤίσεοῤος τθ0 566. 

16. ἐμῴφράττειν στόματα] Ο. 
ἐμφράττειν τὰ στόματα ἰἰὶ τό (ποίε). 

20. ἕτερός τι5] ϑ81ῖ Ῥεΐεσ. ΤῊϊβ 
ὙΓΑΥ οὗἉ τείεγηησ ἴο Ῥεΐθυ 5ῆδννβ [ῃδΐ 
ΟἾγΥυ5. ταραγάθά Ἠϊτη 5ΙΠΊΡΙΥ ἃ5 
2γίνεμς ἐρι227 2αγές. 

22. ἕτοιμοι] τ Ῥεῖ. Πὶ 15. 
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᾿ -“ « - , Ἀν -» » Γς -“ » ,ὔ ἈΝ 

αἰτοῦντι ὑμᾶς λόγον περὶ τῆς ἐν ὑμῖν ἐλπίδος. καὶ 
, ἩΥΝ- κα , ᾽ γῸν “ - Ν 7 πάντες δὲ ὁμοῦ τότε δι’ οὐδὲν ἕτερον τοῖς περὶ Στέφανον 

" Ὡ . ἀὐ ᾽ , 5 ΡΝ ᾽ ᾿ ΝΥ 
τὴν τῶν χηρῶν ἐπετρεψαν οἰκονομίαν ἀλλ, ἢ ἵνα αὐτοὶ τῇ 

“ , ͵7 ΄ Ἁ ᾽ 

τοῦ λόγου σχολάζωσι διακονίᾳ. 3098. Ἰ]λὴν οὐ παραπλη- 
΄ Ν Σ ψ Ἀ Ψν τς “ 

σίως αὐτὸν ἐπιζητήσομεν, τὴν ἀπὸ τῶν σημείων ἔχοντες 
᾽ ͵ Ε] Ν - Ν ΄ » ΄ ᾿᾽Ον ς ΄ 

ἐσχύν. εἰ δὲ τῆς μὲν δυνάμεως ἐκείνης οὐδὲ ἴἤχνος ὑπολέ- 
Ν ΄ 

λείπται, πολλοὶ δὲ πανταχόθεν ἐφεστήκασιν οἱ πολέμιοι 
΄“΄ Ἁ ΄ - 

καὶ συνεχεῖς, τούτῳ λοιπὸν ἡμᾶς ἀνάγκη φράττεσθαι, καὶ 
ἵνα μὴ βαλλώμεθα τοῖς τῶν ἐχθρῶν βέλεσι, καὶ ἵνα βάλ- 

Ν “-“ 

ΓΝ. 399. Διὸ πολλὴν χρὴ ποιεῖσθαι 
Ἁ ΄ “-“ “ -“ “-“ 

τὴν σπουδὴν, ὥστε τὸν λόγον τοῦ Χριστοῦ ἐν ἡμῖν ἐνοικεῖν 

λωμεν ἐκείνους. 

,ὔ ἃ - Φ 

πλουσίως. οὐ γὰρ πρὸς ἕν ἡμῖν εἶδος μάχης ἡ παρασκευή" 
᾽ Ἁ , φΦ ς ς Ν 2 ͵ 

ἀλλὰ ποικίλος οὗτος ὁ πόλεμος, καὶ ἐκ διαφόρων συγκρο- 
΄ “- “-“ ᾿ ε “-“ 

τούμενος τῶν ἐχθρῶν: οὔτε γὰρ ὅπλοις ἅπαντες χρῶνται 

τοῖς αὐτοῖς, οὔτε ἑνὶ προσβάλλειν ἡμῖν μεμελετήκασι 
᾿ ᾿ « ᾿ : Ν ἃ ΄ 

τρόπῳ. 40ο. Καὶ δεῖ τὸν μέλλοντα τὴν προς πάντας 
᾽ , Ἄ δι Ἔ Ε] ΄ 

- ἀναδέχεσθαι μάχην τὰς ἁπάντων εἰδέναι τέχνας" καὶ τὸν 

αὐτὸν τοξότην τε εἶναι καὶ σφενδονήτην, καὶ ταξίαρχον 

καὶ λοχαγὸν, καὶ στρατιώτην καὶ στρατηγὸν, καὶ πεζὸν 
ἵν. 1 ᾿ Ν ’ ᾿ ΄ 9 Ν ᾿ 

καὶ ἱππέα, καὺ ναυμάχην καὶ τειχομάχην. 401. Ἐπὶ μεν 

4 σχολασωσι οἵ ᾿ πλην αλλ᾽ οὐδε γ2 νυὶρ [[ 6 ὑπολείπεται νὰ]ρ [|| 8 και 

«να]- μαλλον γΖ2 νὰ]σ {11 τοὺ θεου ἴ ἰΪ 12 εἰδος ἡμῖν 2 νὰ]σ || 17 ανεχεσθαις [! 

18 σφενδονιστὴν α ἴταπο [[ 20 ναυμαχην και τειχομαχην] σρτνν 5θοαζι5 51ΠῚ 

γαυμαχειν και τειχομαχειν Δ[1Ρ 51 -ον -ον σεΐθσι 

ἀδ7 δγεθηριῖες τὸ 7:6. 67 ἀγια τυἦό7- 
ἐυ 67 εἰεἰυεγεα. ΟἼγγ5. 6765 507716 
ΟΥΓ ἐλε λδγεσῖος αἀρσαΐγισέ τυλίελ τῤῥείαϊ 
2γεκσατεέϊογις γισέ ἐδ ἑαξόγ. ζκπ 
αὐοίαἸγι ογ716 ἤθγεσγ, ἔλεγδ ἐς ογίεγε 

2. τοῖς περὶ Στ. Αείς νἱ τ---ὖ. 
6. οὐδὲ ἴχνος ὑπολ.}ὺ ΕῸΥ [Πε 

βοιηδυῃμαΐ ἱποοηβίβίεηίς δ(π4θ οὗ 
ὉΒτγ5. τονναγᾶβ [Π6 τηΐγα 65. νυ ΒΊΟἢ 
γγΈΥῈ γε  ἘΠΕΥ ΔἸ] οσεα ἴο οσοὰγ αἵ 
16 {ἰπ|͵δ 566 Ῥυθοῆ Ρρ. 173---1 75. 
ΟἜγΥ5. ἀϑαδ!}]ν Ιαγ5 ἄν Δη ἀὈβο]ία 
ἀϊβεγεηςε Ὀεΐνγεεη [Πς6 ἀροϑβίο]ϊς ρα 
αηα Πῖ5 οὐγῆ, Ποϊἀϊπηρ {Παΐ Πλ γα. 165 
ὙΨΕΤΕ ουτηοαὶν πεεάβα Ὀιΐ ἀγα 50 ΠῸ 
Ἰοησεῦ: πὶ ΠῈ ἀοθβ ποί ἀεβῇπηιίοΥ 
τείαβε ἴο Ὀεϊίανε (ἢΠ6 ϑίοχίεβ οἵ 
σΟΠΙΕΙΠΡΟΥΓΔΓΥ͂ ΤΉΪΓΔΟΪΕ5. 

ΙΝ. 7114 ἀεγεγιαογ οΥ ἐλε λεγε 
γμτσί ὧε αὐεξ 9 γιέδῖ ἐλε αἰΐαεᾷς οὗ 

ὦ αἴαγερο7, οὐ γαϊἼίγερ' ἐγείο {ΐς οῤῥοείίδ. 
11. τὸν λόγον τ. Χρ. κτλ.] (οἱ. 

11 τό. 
13. συΎκροτ.] 111. “ννεϊάεα, οΥ 

Παπητη θα ἰορείπεγ᾽ : ἤδησθ, ἢ 
ἐκ, " εο»ῤοξεαὶ οὐ ̓ 

20. ναυμάχην] Τῆδ ἔοιπη ἴῃ -ἧς 
ἰ5 ϑιρρογίεά ὈΥῪ (ῃ6 δπαίορυ οὗ 
ἐνδομάχης, μονομάχης, εἴο. Αἴ νἱ 12 
καὶ ἱππέων καὶ ναυμαχῶν, ἴῃς δοςεηΐ 

5 
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γὰρ τῶν στρατιωτικῶν πολέμων, ἕν ἕκαστος ἔργον ἀπο- 

λαβὼν, τούτῳ τοὺς ἐπιόντας ἀμύνεται: ἐνταῦθα δὲ τοῦτο 
οὐκ ἔστιν, ἀλλὰ ἂν μὴ πάσας ἐπιστάμενος ἢ τῆς τέχνης 
τὰς ἰδέας ὁ μέλλων νικᾶν, οἷδεν ὁ διάβολος καὶ δι᾿ ἑνὸς 
μέρους, ὅταν ἠμελημένον τύχῃ, τοὺς πειρατὰς εἰσαγαγὼν 

τοὺς αὑτοῦ, διαρπάσαι τὰ πρόβατα' ἀλλ᾽ οὐχ, ὅταν διὰ 

πάσης ἥκοντα τῆς ἐπιστήμης τὸν ποιμένα αἴσθηται, καὶ 
402. Διὸ χρὴ 

᾿ Ν , 

καὶ γαρ πόλις 

κ » ν ᾽ “ κ᾿ ᾽ Ὗ 
τὰς ἐπιβουλὰς αὐτοῦ καλῶς ἐπιστάμενον. 
καλῶς ἐξ ὅλων φράττεσθαι τῶν μερῶν. 

͵ , “ 

ἕως μὲν ἂν πανταχόθεν περιβεβλημένη τυγχάνῃ, καταγελᾷ 
“ Ι ᾽ Ν 2 5 ὔ Ψ “Ὁ 

τῶν πολιορκούντων αὐτὴν, ἐν ἀσφαλείᾳ μένουσα πολλῇ" 
Ν ἅ 7 ΄ “4 , " “ γὼ. 

ἐὰν δὲ πυλίδος μόνον τις μέτρον διακόψῃ τὸ τεῖχος, οὐδὲν 
ΡΟΣ Ἃ Ν "᾿ “ , , ’ὔ “ 

αὐτῇ λοιπὸν ὄφελος τοῦ περιβόλου γίνεται, καΐτοι γε τοῦ 
“-“ -Ὁ Ν ἣν -“ 

λοιποῦ παντὸς ἀσφαλώς ἑστηκότος. οὕτως οὖν καὶ ἡ τοῦ 
θεοῦ πόλις: ὅταν μὲν αὐτὴν πανταχόθεν ἀντὶ τείχους ἡ 

“ ᾿κ ΄ 

τοῦ ποιμένος ἀγχίνοιά τε καὶ σύνεσις περιβάλλῃ, πάντα 
᾽ “- - Ν 

εἰς αἰσχύνην καὶ γέλωτα τοῖς ἐχθροῖς τὰ μηχανήματα 
- ες “ » » ἦ 

τελευτᾷ, καὶ μένουσιν οἱ κατοικοῦντες ἔνδον ἀσινεῖς" ὅταν 
Ἁ ῇ “ “ Ἀ “-“ 

δέ τις αὐτὴν ἐκ μέρους καταλῦσαι δυνηθῇ, κἂν μὴ πᾶσαν 
΄ὔ Χ - , “ « ᾽ ἐπ ΄ 

καταβάλῃ, διὰ τοῦ μέρους ἅπαν (ὡς εἰπεῖν) λυμαίνεται 

τὸ λοιπόν. τί γὰρ, ὅταν πρὸς “Ελληνας μὲν ἀγωνίζηται 

Ι οιον εκᾶαστος ἂν εργον απολαβῃ γ΄ ναὶρ [[ 8 επισταμενον] -απασας {Ζ 

νὰ]ρ [11 ΟΠ] αὐτὴν ΥΖ2 |Ϊ μενουσα] τυγχανουσα ς [Ϊ 15 οταν μεν αὐτῇ ἢ... 

συνεσις, περιβαλλει παντας γΥ2 Ϊ 18 ενδοθεν ἔ |] οταν]- λοιπὸν Υ 

ΟΠ ναυμαχῶν ἴῃ οοα. Αὐυριβίδηιιϑ5 
Ροϊηίβ ἴο ναυμάχης, ποΐ ναυμάχος. 
Τειχομάχης (-ας ἴῃ 1ροτῖο) ΟὐουΓ5 
Ατ. «“ελα7. 570. 

6. τὰ πρόβατα] ὙὍὕΠε πιείδρῃου 
σΠδηραβ. 

26. διὰ πάσ. ἥκ. τ. ἐ.1 “ἐο δὲ τυεῖἑ 
ἐφείῤῥεα τυϊέὰ ἀροτοϊεαισε᾽ : ορ. 18 
Αἰτἰὰς ΡῬῆγαβεβ διὰ μάχης, δι᾽ ὀργῆς 
ἥκειν (ἰέναι). 

12. πυλίδος... μέτρον] “ ἐλε ὀγεααίλ 
.2α 2οεέογγι- καΐδ.᾽ ἘῸΥ [ΠΕ τπϑίαρ μου 
6Ρ. ἵν 7 ὥσπερ γὰρ τεῖχος, οὕτω τὰς... 
ἐκκλησίας τὰ τούτου τειχίζει γράμ- 
ματα. 

13. καίτοι γε... ἐστ. ΕῸΓ καίτοι γε 
ὙΠ ἃ Ρδυίοῖρ]Ὲ ἰηβίθαα οὗ ἃ βηϊίε 
νΕΥ ΟΡ. νὶ 12 καίτοι γε τῶν παροξυ- 
νόντων οὐκ ὄντων. 80 καίτοι αἴ νἱ 9. 
ΟΙαββῖσαὶ Οατεεὶς ννουὰ μαννα υϑεὰ 
καίπερ. 

14. ἡ τοῦ θεοῦ π.] Ῥ5. Ιχχχν] 3 
εἴα. 

21. τί γὰρ ὅταν κτλ.}] ΜΙ (15 
1ι5ῖ οἵ [ῃ6. ορροπεηΐβ οὗ Ὁ β δ ηϊν 
ΟΡ. ατερ. Νγβ5. Ογ. Οαΐ. Ὁ. 2 (εὰ. 
ΘΥανν]6γ). 

τό. “Ἑλληνα9] ψῇο Βεϊὰ ροϊ]γ- 
τΠεϊβεῖς νίθννβ. 
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-»" -“" » -“ Δ ’ὔ ᾿ 

καλῶς, συλῶσι δὲ αὐτὴν ᾿Ιουδαῖοι; ἢ τούτων μὲν ἀμφοτέ- 
“- -“ ᾺἊ Ν Ν 

ρων κρατῇ, ἁρπάζωσι δὲ Μανιχαῖοι; ἢ μετὰ τὸ περιγε- 
, .} ω 

νέσθαι καὶ τούτων, οἱ τὴν εἱμαρμένην εἰσάγοντες ἔνδον 
-“ 7, -“ 

ἑστῶτα τὰ πρόβατα κατασφάττωσι; καὶ τί δεῖ πάσας 
,ὔ “ , Ἀ ε , “Δ ΕΝ ὟΝ “ 

καταλέγειν τοῦ διαβόλου τὰς αἱρέσεις; ἃς ἂν μὴ πάσας 
᾽ ͵7ὔ θ -“ « Ν ὃ ́-“" ὃ ͵ὔ » ΩΥ Ν ὃ Ἂ, 

ἀποκρούεσθαι καλῶς ὁ ποιμὴν εἰδῇ, δύναιτ᾽ ἂν καὶ διὰ 
-“ “ - « , 

μιᾶς τὰ πλείονα τῶν προβάτων καταφαγεῖν ὁ λύκος. 
- “- Ν “ 

403. Καὶ ἐπὶ μὲν τῶν στρατιωτῶν, ἀπὸ τῶν ἑστώτων καὶ 
΄ μὰ »-» 

μαχομένων καὶ τὴν νίκην ἔσεσθαι καὶ τὴν ἧτταν προσδοκᾶν 
-ϑοι ΄ 2 “-“ ᾿ς 3, » , ᾿ ᾿ ς 

ἀεὶ χρή" ἐνταῦθα δὲ πολὺ τοὐναντίον. πολλάκις γὰρ ἡ 
᾿, ς Ν , 

πρὸς ἑτέρους μάχη τοὺς οὐδὲ τὴν ἀρχὴν συμβαλόντας 
΄ “- 

οὐδὲ πονέσαντας ὅλως ἡσυχάζοντας καὶ καθημένους νικῆ- 
’, Ν κ ᾽ Ἷ ᾿ Ν ες Ν ἣ 

σαι πεποίηκε" καὶ τῷ οἰκείῳ ξίφει περιπαρεὶς ὁ μὴ πολλὴν 

περὶ ταῦτα τὴν ἐμπειρίαν ἔχων, καὶ τοῖς φίλοις καὶ τοῖς 

πολεμίοις καταγέλαστος γίνεται. 404. Οἷον (πειράσομαι 
- Ἢ 

γάρ σοι καὶ ἐπὶ παραδείγματος, ὃ λέγω, ποιῆσαι φανερὸν) 
Ν ς ᾿ »-“ -“ , - “. “ 7 ς Ἀ ΕῚ 

τὸν ὑπὸ τοῦ θεοῦ δοθέντα τῷ Μωῦσῇ νόμον οἱ τὴν Οὐα- 
΄ὔ 

λεντίνου καὶ Μαρκίωνος διαδεξάμενοι φρενοβλάβειαν, καὶ 

Ι αὐτον ὁ νυ]σ |ἰ 2 κρατει νυ ]ρ ||] μετα δε τὸ περιγεν. νυ ]σ || 4 σῴφαττωσι 

γα]ο ᾿Π 12 ησυχαζοντας]- δὲ ΥΖ νὰ]ρ || 14 τοῖς πολεμ.] τοῖς εναντιοις ἔ [|} 

18 δεξαμενοι γΖ 

1. ᾿Ἰουδαῖοι] ψῆο νγεῖαὲ. τῆοπο- λόγος; πόθεν ἄστρων ἀλόγῳ φορᾷ τὰ 
{Πεϊϑίβ. ὙΠετα νγὰβ ἃ ἰᾶῦρε σο] ἢ 
οἵ 7ενγδ αἱ Απίϊοοῃ: 5ε6 Γῇ γυ5. 
αὐν. 7εάκσεος ; Ῥαεοἢ ΡρΡ. 186 5644. 

2. Μανιχαῖοι] ΤΠε56 Ὀε]ϊενϑά ἴῃ 
ἔνγο ογβαίϊνε ῬΥΪΠΟΙΡ] 65, οὴς σοοά, 
{πε οἴποὺ εν]. Τῆς ἰοαπάευ οἵ {6 
βεοΐῖ, Μαπεβ, νγαβ Ὀοσῃ ἂροιΐ 240 
δῃᾶ αἰϊεά αδὔοιΐ 277͵: 566 Τ. ΚΕ. 
ΟἸονεῦ 1775 αμπα 1675 ἦγ ἐλὲ 
Ζρεγίλ Οἐγίμζψ Ρ. 2οο; 96Β «ον. 

3. τὴν εἷμαρ.] " 7αίε, “ ἐεεέΐγι}.᾿ 
Τῆς τείοεσθηος ἴα ἴο (ῃς ϑίοϊςβ, 
ἀσαϊηβί συ ἤοπ (ἬγΥ5. νυγοίε 5ῖὶχ ΗΠ οτηϊ- 
1165 (α6 γαίο εἰ 2γουϊαογιϊα). 8468 
αἶδο ατεσ. Νγ55. εογεέγα ζαΐμενι. ΤῊΣ 
Ῥτασῖσε οὔ σοπϑβυηρ ΔΒ ΓΟ] ΟΡ Υ5 
νγ͵ὰβ ἀπε ἴο [αία]βίῖς ἰθηεῖβ : σαΐ'. 
οῤῥιρη. υἱέ. Τιογασί. 11 02 Ἑ πόθεν 
ὁ πολὺς πανταχοῦ τῆς εἱμαρμένης 

πν τ: 

ὄντα ἀνατιθέασιν οἱ πολλοί; 
13. τῷ οἰκείῳ ξ.} Ππκεὸ Αἴα5. ἴῃ 

ΒΟΡΠΟΟΙΕ5: “ηεΖγοαμείζοε ᾿. ΧΧΧΙΙ, 
τι6. ἐπὶ παραδ.] (“ἴπ,᾿ 1.6.) “ ὁγ 

αγι' ἐἐμεοίγαζΖογι." 
17. Οὐαλ.] Ναϊ]επίϊπις (Ηοτ. 140) 

τα]εοϊβα {Π6 Τὰνν οὗ Μοβεβ θεοδαῦβα 
ἴ ἀετγίνεα 115 οΥὐἱρῖη ἴγτοπὶ {Π6 (οά 
οὗ {Π6 7ενν58. δαὶ. τεργεβεηίβα (Π6 
βρεουϊαίϊνεα οἰάβ. οἵ (ἀποβίοῖβηι, 
Μαχοΐοῃ (Ξε ποχί ποίθ) [15 ργδοίϊοαὶ 
5146 (Β:6ρἢ 615). 

18. Μαρκ.] Μαγοίοῃ (ἢογ. 150) 
Π6]α {παῖ ἴῃς Οοά οὗ [ῃς Τὰν ἀπά 
1ῃε Ῥτορῇμείβ ννγὰβ ποῖ {πῸ Ἐδίπευ οὗ 
7εβ5 ΟΠγιβί. 8686 ἴπ6 Τπᾶδϑχ Ἀθυιπὶ 
ἴη τῃ6 Βεπράϊοϊϊπο εαἀϊίίΐοη, απᾶ 
9 8᾽..Ὁ. 
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Ἶ Ν Ε , “ ΄ “ “- 

ὅσοι τὰ αὐτὰ νοσοῦσιν ἐκείνοις, τοῦ καταλόγου τῶν θείων 
2 Ζ΄Ζ [οἷ ᾽ -" - 
ἐκβάλλουσι γραφῶν. ᾿Ιουδαῖοι δὲ αὐτὸν οὕτω τιμῶσιν, ὡς 

Ν - ἴον ἿᾺ -“ [ 

καὶ τοῦ καιροῦ κωλύοντος φιλονεικεῖν ἅπαντα φυλάττειν, 
Ἁ Υ “ θ Ὁ ὃ ΠΥΞΑ͂Ρ ς δὲ Ε ΄ -“" θ “- ᾿ 

παρὰ τὸ τῷ θεῷ δοκοῦν: ἡ δὲ ἐκκλησία τοῦ θεοῦ, τὴν 
᾽ Υ Ε 7] “ , Ε ΄ Ν ΕᾺ 

ἀμφοτέρων ἀμετρίαν φυγοῦσα, μέσην ἐβάδισε, καὶ οὔτε 
ΝΕ “-» » “ - “ ,ὔ 

ὑποκεῖσθαι αὐτοῦ τῷ ζυγῷ πείθεται, οὔτε διαβάλλειν 
ν Ι] ͵ὔ , “ 

αὐτὸν ἀνέχεται, ἀλλὰ καὶ πεπαυμένον ἐπαινεῖ διὰ τὸ 
΄“ ᾽ ΄ - Ἀ Ν [2 

χρησιμεῦσαί ποτε εἰς καιρόν. 405. Δεῖ δὴ τὸν μέλλοντα 
Ἀ ᾽ , 7 

πρὸς ἀμφοτέρους μάχεσθαι τὴν συμμετρίαν εἰδέναι ταύτην. 
», , Ε] ε Υ̓, Ζ , ς ᾽ ᾿] “ 

ἄν τε γὰρ ᾿Ιουδαίους διδάξαι βουλόμενος, ὡς οὐκ ἐν καιρῷ 
Ὁ “ “ ,ὔ, ῇ -“ -“ 

τῆς παλαιᾶς ἔχονται νομοθεσίας, ἄρξηται κατηγορεῖν αὐτῆς 
᾽ “- 7 -“ ,ὔ ΄ “-“ κ 

ἀφειδῶς, ἔδωκε τοῖς διασύρειν βουλομένοις τῶν αἱρετικῶν 
Ν 9 “ "Σ 

λαβὴν οὐ μικράν: ἄν τε τούτους ἐπιστομίσαι σπουδάζων 
᾽ , ΕῚ Ὶ 7 -“ “-“ 

ἀμέτρως αὐτὸν ἐπαίρῃ, καὶ ὡς ἀναγκαῖον ἐν τῷ παρόντι 
͵ , “ ΕῚ ,ὔ » 

τυγχάνοντα θαυμάζῃ, τὰ τῶν ᾿Ιουδαίων ἀνέῳξε στόματα. 
͵ Α , , 

406. Πάλιν οἱ τὴν Σαβελλίου μαινόμενοι μανίαν, καὶ οἱ 
ΡΝ. ' “- 5 ᾽ 7 5 , - ς “- 

τὰ ᾿Αρείου λυττῶντες, ἐξ ἀμετρίας ἀμφότεροι τῆς ὑγιοῦς 

Ι νοουσιν γ΄ [[ 5 φευγουσα ας νυὶρ [| εβαδισε] την οδὸν α 6 τῷ 

λογω γ᾽ || 7 πεπαυμενον]-αυτον ἔ || 8 δει δὲ οἔγΖ [[|Ρ12 των αἰρετ.] αἰρετι- 

κοις 

δ βέρα οχχχνῖ. Ομ 5δθ} 5. 566 
ανναίκίη ἄγίαγε Οοηέγοσεεν Ῥ. 9. 
5. “Πα4 τεάποεδα {πε Τυϊηϊν ἕο ἴτεα 
βισοσββίν τηδηϊεβίδεϊοηβ οὗ ἴΠ6 πα 
αοά ἴῃ (με Τὰν, {πῈὸ αοβρεὶ, απὰ 
[6 Ομυτοῃ. Ηΐ5 ἀοοίγηεβ. ὑγετα 
σοΟΠαμηπηεα ὈΥ ἃ (ΟυΠ01}} ΠΕο]α αἱ 

1. καταλόγου] “ «αγ1ο71.᾽ 
5. μέσην ἐβάδ.] “Ξἰεογεα α για! 

εοτγ56. ΒΟΥ ΠΏ σεηεγα] 5βεη56 οὔ [Π6 
Ῥάᾶβϑᾶρσε ορ. τεσ. Νυϑ55. Ογ. (αΐ. Ὀ.2. 
Ὗνε δἵὰα στειηϊη δα οἵ {Π6 Ῥῆγαβε “ἴο 
Κοαρ (ἴῃς τπῆβᾶῃ Ὀαβίνγεθεῃ {π6 ἴννο 
εχίγεμηθβ᾿ (Ρτείαος ἴο Π6 Ῥυαγεῦ- 
ΒοοΪΚ), ἀθϑουϊ δησ [Π6 Ῥο]ου οὗ [Π8 
ΟΒυτοῆ οἵ Ἐπρίαπα ἴῃ ταραγά ἴο 
γϑίουτη. 

8. χρήησιμ.] “Ἴο ὧς τεγοϊεθαδίο᾽: 
ἃ νοταά οοπάειηπεά ΡΥ ΡΠ Πιι5 
(ΠΡ βοῖς 386), θὰ ἀϑεα Ὀγ ὙΠεο- 
Ρμγαβίαβ, ᾿ΠΙοάοτγιβ, δπα Τλιοίδῃ. 

12. τοῖς διασ. β. τ. αἱ. “ἐο ἐλοδε 
λεγοίζες τυλο τυΐτὰ ἐο αἰΐαεξ ἐ{.᾽ 

13. ἐπιστομ.} “ἐο9 εοἰέοριαθ᾽: ΟΡ. 
ἵν Ε, 8::, {Π|Ί| ΤῸ; 

14. ἐπαίρῃ] “"2γαξεε." 
ι6. Σαβελλίου] ΤΗΐϊθ ραββαρα 

5665 ἴο Ὀ6 πηοα ]]6α οη ατερ. Ναζ. 

Ἀοτηε ἴῃ 263. 
17. ᾿Αρείου] ὅεε. αἸΡΡοὴη ς. χχὶ: 

αναικίη οἕ. εἰΐ., ἀπὰ εδγραῖες οἵ 
“γίαρῖξςηι. Ατῖὰβ (ν οβα ἀοοί τη 65 
ὑγοΥ6 ΠΟ ειηηεα δἱ {πῈ (ουποὶ! οὗ 
Νίσαθα ἴῃ 325) πε] ταὶ ουσ Τοτά 
7εβθ5 Ομγῖδὲ Παᾶ «ἃ Ῥερὶππίηρ οὗ 
εχἰβίθηοθ, ἀπὰ νγαὰβ ποΐ οὗ ἴΠε νεῖν 
Βιθβίαποα οἵ ἴῃΠ6 ϑαργεπια. αοά. 
ΕῸΓ [ῃ6 ϑβυρβθαιεηΐ αἰπάθ οὗ 
ΟἾτγ5. ἰονγατὰς ἴῃ 8 Αὐίδηβ, ὑγῆ0ὸ 
γγΕγῈ ΡΟνΟΥῚ] αἱ (οηβίαπιπορ!α, 
566 Ῥαξοῇ Ρ. 205. 
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»Φ“ 7 Ν Ἀ Ν Μ -“ Ε] ͵, 

ἐξέπεσαν πίστεως" καὶ τὸ μὲν ὄνομα Χριστιανῶν ἀμφοτέ- 
’, , , 

ροις ἐπίκειται, εἰ δέ τις τὰ δόγματα ἐξετάσειε, τοὺς μὲν 
0Χ ΝΜ » , ’, τ. 7ὔ Ν - 

οὐδὲν ἄμεινον ᾿Ιουδαίων διακειμένους εὑρήσει, πλὴν ὅσον 
ἣν Ν 2 , , “ εἶ Χ Ἁ ᾿ 

ὑπὲρ ὀνομάτων διαφέρονται μόνον, τοὺς δὲ πολλὴν τὴν 

ἐμφέρειαν πρὸς τὴν αἵρεσιν Παύλου τοῦ Σαμοσατέως 5 

ἔχοντας, ἀμφοτέρους δὲ τῆς ἀληθείας ἐκτός. 407. Πολὺς 
οὖν κἀνταῦθα ὁ κίνδυνος, καὶ στενὴ καὶ τεθλιμμένη ἡ 
.φοχ Μὰ ὁ Ν -“ ᾽ “ ᾽ ΄ Ν ,ὔ 

ὁδὸς, ἡ ὑπὸ κρημνῶν ἀμφοτέρωθεν ἀπειλημμένη" καὶ δέος 
᾽ Ν ν οὖ Ὁ , ,᾿ "-»" ς ᾿ ,7ὔ 

οὐ μικρὸν, μὴ τὸν ἕτερόν τις θέλων βαλεῖν ὑπὸ θατέρου 

πληγῇ. 
ἑαυτοῦ παράνοιαν εὐθέως εἵλκυσε τὴν φωνὴν ὁ Σαβέλλιος:" 
Μ ΄ ΄ -“ Ἂ Χ Ψ “ ἣ; Ν 

ἄν τε διέλῃ πάλιν, ἕτερον μὲν τὸν πατέρα, ἕτερον δὲ τὸν 

“ 

ἄν τε γὰρ μίαν τις εἴπῃ θεότητα, πρὸς τὴν 

δ Ἀ Ν “- ἈΝ Ν ΄ “ , 5 ΄ 

υἱὸν, καὶ τὸ πνεῦμα δὲ τὸ ἅγιον ἕτερον λέγων, ἐφέστηκεν 
Μ }] ἣν Ε] , -"- Ἁ » “-“ ΄ 

Ἄρειος, εἰς παραλλαγὴν οὐσίας ἕλκων τὴν ἐν τοῖς προσώ- 

ποις διαφοράν. 
Ν Ἁ , ΄ ΄ Ε] ΄ ν 

καὶ τὴν μανιώδη τούτου διαίρεσιν ἀποστρέφεσθαι καὶ 

-“ Ἁ Ἀ Ἀ Ψ, “, ΄ 5 ’ὔ 

δεῖ δὲ καὶ τὴν ἀσεβῆ σύγχυσιν ἐκείνου, 

φεύγειν, τὴν μὲν θεότητα πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου 
΄ -“ , Ν Ν “-“ 

πνεύματος μίαν ὁμολογοῦντας, προστιθέντας δὲ τὰς τρεῖς 

2 εἰ δὲ τι] ἑαὐυτων ἴΖ | τα δογματα]- ἀκριβως γ2 |Ϊ 6 πολὺς δε καν- 

ταυθα Υ πολὺς κανταυθα 2 ᾿Ϊ 8 ἡ ὑπο κρημνων] ΟΠ ἡ ΟΥ̓Ζ ᾿ επειλημμενη ΑΙ 

11 παροινιαν οἴγ'΄ νυν παρανομιαν ὈΥἿΖ ΠΕΗΓ {] 13 ετερον) είναι νὰ]ρ 

τό διαιρ. αποφευγειν Υ ᾿ἰἱ 18 και τας τρειΞ Υ ναὶρ 

3. πλὴν ὅσον κτλ. ΤὴῈ εν νἱϊ 14. 
ΒοΙά (δαὶ ἴπϑῖα ἰ5 οὔμθ αοά, [8 8. ἀπειλημμένη] [|1{. “ουὐἱ οὔ’ 
Ἑαΐμεσ. Τὴε ϑδ4θε] ]Π]δπηβ σρεακ οὗ 1.6. ΔογαρΡΕΪΥ επαβά: ορ. ΤΠας. ἱν 
αοά 45 Ῥείησ οἵ οπε Ῥεβοῃ, Ῥᾷ ξ. πτ:Οοζ2 τείχει μακρῷ ἀπολαβών, " ννα] ΠἸησ 
Βανίησ ἴῃγεε παπηθ5 (ὀνομασίαι, ὑπο. οβ, 
στάσεις). ΤῊι5 5406 ]Π14ῃ}5 ἀπα [εν 14. εἰς παραλλαγήν κτλ.] “227- 
ΔΛ6 Ῥγδοῖοδ!]ν ἴῃ ἀστεειηεηΐ: (ου (Π6 
ΒΑὈΕΠΠἸαη5, νμαΐενευ (ΕΥ̓ ΠΊΔΥῪ Ρτο- 
ἴεϑ5 ἴο {πε σοηίγαγυ, ἰη εἤεςϊ τεάποα 
ἴῃς ἰἢγες Ῥείβοῃβ οἵ ἴῃς ΤυηϊΥ ἴο 
ΟΠ6. 

5: Παύλου τ. Σ.] Βίδπορ οὗ ΔΑη- 
ἴοςἢ ; Πα Πε]ά {παΐ [6ϑι5 (ἢ τῖβί νγὰϑ 
ποΐ οά, Ραΐ τηαπ, Ηἰ5 ορὶπίοη5 
ΕΓ σοπάεδιηπεά ὈΥ ἃ (ουποῖ] ν ῃ]οἢ 
τηεὶ ἴπ τόρ: (ἀνγαικίη “γζαγε Ο»- 
Ζγοῦε 7:5» Ὁ. 33. 

Ἴ- στενὴ κ. τεθλ.} (ρ. Μαῖίί. 

φεγέζγρ ἐλὲ ἀζἤεγεγιεε οΥ ἐλε 2 7 5ογις 
δ ΑΓ ἴο γμδα7, ὦ εὐαγιρὲ ἦε ἐλδ 
σμὀείαγιεθ.᾽ Ἱρόσωπον -- ὑπόστασις: 
566 ποχί ποία. 

18. τὰς τρ. ὑπ.] ὅεε ἀναίκίηῃ 
“Αγαγ (Οογιέγουε75)}) Ὁ. 113. Ὑπό- 
στασις (οΥἹρΊΠΑ}}νΥ ἐααϊνα]εηΐ ἴο οὐσία 
ΟΥ̓ εβϑθηοα,᾽ δῃηὰ 50 ϑεὰ Ὀγ ΑἰΠαπα- 
5115) Πα σοπὶα ἴο Ὀ6 υξεὰ οὗ (Πς 
Ῥεύβοῃβ οὗ ἴΠ6 ΤΠΗΪΥ : ΟΡ. Βείμαμε- 
ΒΑκε ἴῃ 7 χίς ἀγα δέμεαζες νοὶ. νἱῖ 
τ, ἃ Ὁ. 78» 

8---2 
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΄ Α Ὁ Ἀ .) ΄, ΄ ἣν ᾽ 

ὑποστάσεις" οὕτω γὰρ ἀποτειχίσαι δυνησόμεθα τὰς ἀμφο- 

τέρων ἐφόδους. 408. Πολλὰς δὲ καὶ ἑτέρας ἐνῆν σοι 
λέγειν συμπλοκάς: πρὸς ἃς ἂν μὴ γενναίως τις καὶ ἀκρι- 

“ ΄, ἈΝ ’ 

βῶς μάχηται, μυρία λαβὼν ἄπεισι τραύματα. Ν'΄. 409. Τί 
Ν “-“" 4 ,ὔ 

ἄν τις εἴποι τὰς τῶν οἰκείων ἐρεσχελίας; οὐ γάρ εἰσιν 
ἐλάττους αὗται τῶν ἔξωθεν προσβολῶν, ἀλλὰ καὶ πλείονα 

τῷ διδάσκοντι παρέχουσιν ἱδρῶτα. οἱ μὲν γὰρ ὑπὸ 
᾿; ε “- Ν Μ᾿ φὺς ΄ , 

πολυπραγμοσύνης, ἁπλῶς καὶ εἰκῆ, περιεργάζεσθαι θέλου- 
ε - “ 

σιν, ἃ μήτε μαθόντάς ἐστι κερδᾶναι μήτε μαθεῖν δυνατόν. 

ἕτεροι πάλιν τῶν τοῦ θεοῦ κριμάτων εὐθύνας αὐτὸν ἀπαι- 
- Ἁ Ἁ »' ἈΝ ΟΝ » »" , 

τοῦσιν, καὶ τὴν ἄβυσσον τὴν πολλὴν ἀναμετρεῖν βιά- 
Ν Ἶ 7, 4 Ἀ ΕΣ κω 

ζονται: Τὰ γὰρ κρίματά σου, φησὶν, ἄβυσσος πολλή. 
Ἀ γ', Ν ͵7 Ν , Ε] ͵7ὔ ΕΥ 

41ο. Καὶ πίστεως μὲν πέρι καὶ πολιτείας, ὀλίγους ἂν 
Ἁ “ 

εὕροις σπουδάζοντας" τοὺς δὲ πλείους ταῦτα περιεργαζο- 
μένους καὶ ζητοῦντας, ἃ μήτε εὑρεῖν δυνατὸν καὶ τὸν θεὸν 

Ἀ "Α Ν “-“ 

παροξύνει ζητούμενα. ὅταν γὰρ, ἅπερ αὐτὸς ἡμᾶς οὐκ 
ΕῚ 7 50. “ ΄,ὔ ᾿ ΕΣ » κ 

ἠθέλησεν εἰδέναι, ταῦτα βιαζώμεθα μανθάνειν, οὔτε εἰσό- 
-“ ἈΝ - Ν ͵ὔ Ἀ Ἀ 7] 

μεθα (πῶς γὰρ, θεοῦ μὴ βουλομένου ;) καὶ τὸ κινδυνεύειν 

ἡμῖν ἐκ τοῦ ζητεῖν περιέσται μόνον. 411. ᾿Αλλ᾽ ὅμως καὶ 

τούτων τοιούτων ὄντων, ὅταν τις μετὰ αὐθεντίας ἐπιστο- 

μίζῃ τοὺς τὰ ἄπορα ταῦτα ἐρευνῶντας, ἀπονοίας τε καὶ 
» 7] « -“ “ “ ἣν Ν 1 -»" 

ἀμαθίας ἑαυτῷ προσετρίψατο δόξαν. διὸ χρὴ κἀνταῦθα 

πολλῇ κεχρῆσθαι τῇ συνέσει, ὡς καὶ ἀπάγειν τῶν ἀτόπων 

5 λεγοι Υ νὰὶρ ||. 8 φιλοπραγμοσυνὴς ἴ ᾿Ϊ τό οὐκ εβουληθη εἰιδεναι ἔ |} 

18 του θεου 2 νὰὶρσ [[ 21 τὰ απορρητα οἴ ἔταπο οἷν 23 χρήσασθαι { ἢ! 

απαγειν]- αὐτοὺς γΥ2 νυ]σ 

Ν. 714 ὀζελοΐ γιμδέ ὅδ αὖίε ἴο 12. τὰ γάρ κτλ.] Ρ5. χχχν! (χχχυ) 6. 
αἴΐδῥοσε ὁ «ει ες, {τ γέραγα 0 13. πολιτείας) ““7}4᾽: ορ. ἷἰν 6 
2οϊγιές 977 αἰρείγίγιθ, τολίεᾷ τῖᾶγν ὅδ τὴν πολιτείαν τὴν ἀγγελικήν, ἵν 9 
γαϊξεα ὧν οἱλεγ Ολγείζαλι5. τῆς πολιτείας διεφθαρμένης. 

5. ἐρεσ.] ἐρεσχηλεῖν (-χελεῖν) “ἴο 20. αὐθεντία5] “2οτυξγ᾽: ΟΡ. 
Ῥαῃίεγ ̓᾿ 15 ἰϑεα Ὀγ Ρ]αίΐο. Ὑῆα 50- αὐθεντίας 111 το (ποίε). 
βίδηϊϊνε ἰ5 ποί ουπηα ἴῃ οἰαβϑίοαδὶ 1ὁ. ἐπιστομίζῃ] ΟΡ. ἐπιστομίσαι 
Οτεεῖκ. 115 Πεῖα υϑεα ἴῃ (Π6 ποῖα ἰἷν 4 (ποίε). 
ΒΈΠΕΓΆ] 56 η56 οἵ ̓σοπίεδητοη,᾽ " 5 {1{68.᾿ 21. ἀπον. κτλ.] " αἰαελές ἐο ἀϊ»:- 

8. περιεργ.] Ορ.Ὀεϊονν περιεργαΐζο- “εἰ α γεῤκιίίαἑον 707, αγγοραϑιεε αγιαῖ 
μένους καὶ ζητοῦντας: 4150 ΟΠγγβοβ- ΖρηΟ)αϑΙθ.᾽ ἘῸΥ προσετρίψατο 568 
ἰοτηβ ἰαησιιασα οἡ [Π6 βιθ)εοῖ οὔ ἢ6. οῃ θωπείας κτᾺ. 1] 18. 
᾿Ανόμοιοι: κε 1γ1εογι 76 εγιστότ 2 44.7Ὲ. 



Ἐν,0] ὨὈΕ ΒΑ ΘΟ ΕΚΡΟΤΖΊ7ῸΟ ΤΙ 

“-“ , 

ἐρωτήσεων τὸν προεστῶτα, καὶ τὰς εἰρημένας ἐκφεύγειν 
ἀττὰ κ᾿ “ ᾿ Ρ Ψ κ᾿ γῸΝ ε 

αἰτίας. 412. ΤΙρὸς ἅπαντα δὲ ταῦτα ἕτερον μὲν οὐδὲν, ἡ 
ν κα , 7, ΄ ΄ » ͵ ᾽ 

δὲ τοῦ λόγου βοήθεια δέδοται μόνη" κἄν τις ταύτης ἀπε- 
,ὔ τ 

στερημένος ἢ 
, , “ ς Ν “ φ 3 2 [ο ,ὕἷ 

μένων πλοίων διηνεκῶς αἱ ψυχαὶ τῶν ὑπ᾽ αὐτῷ τεταγμένων 
τῆς δυνάμεως, οὐδὲν ἄμεινον τῶν χειμαζο- 

ἀνδρῶν διακείσονται, τῶν ἀσθενεστέρων καὶ περιεργοτέρων 
λέγω. 

,ὔ Ἃ, ᾿᾿ [, 

κτήσασθαι τὴν ἰσχύν. 

Ἁ “- » Ν “- 

διὸ χρὴ τὸν ἱερέα πᾶντα ποιεῖν ὑπὲρ τοῦ ταύτην 
’ὔἢ ς -“ 

ΝΙ. 413. Τί οὖν ὁ Παῦλός, 
» Ε] , ’ ε “ Ἁ » 

φησιν, οὐκ ἐσπούδασε ταύτην οἱ κατορθωθῆναι τὴν ἀρε- 
͵ὔ ἊΨ Ν » , ΕῚ Ν “Ὁ “-“ ᾿. , ᾿ Ν 

τήν; οὐδὲ ἐγκαλύπτεται ἐπὶ τῇ τοῦ λόγου πενίᾳ, ἀλλὰ 
Ν πον Κ᾽ ε »Σ ’ ε ὃ 53 Ν “ 

καὶ διαῤῥήδην ὁμολογεῖ ἰδιώτην ἑαυτὸν εἶναι: καὶ ταῦτα 
’ὔ Σ᾽ "’ - ᾿ Α “-“ Ἃ , 

Κορινθίοις ἐπιστέλλων, τοῖς ἀπὸ τοῦ λέγειν θαυμαζομένοις, 

414. Τοῦτο γὰρ, ἔφην, 
᾿ς Κ᾿ 2 ἃ Ἁ ᾿ 3 , Ν ς , 

τοῦτό ἐστιν, ὃ τοὺς πολλοὺς ἀπώλεσε, καὶ ῥᾳθυμοτέρους 
καὶ μέγα ἐπὶ τούτῳ φρονοῦσι. 

πρὸς τὴν ἀληθῆ διδασκαλίαν ἐποίησε. μὴ γὰρ δυνηθέντες 
" “- Ε ͵ - ᾽ Ν ΝῚ τ , 
ἀκριβῶς ἐξετάσαι τῶν ἀποστολικῶν φρενῶν τὸ βάθος, 

μηδὲ συνεῖναι τὴν τῶν ῥημάτων διάνοιαν, διετέλεσαν τὸν 
ἠἠ , ΄ 

ἅπαντα χρόνον νυστάζοντες καὶ χασμώμενοι, καὶ τὴν 
εὶ “ - “-“ , ἀμαθίαν τιμῶντες ταύτην, οὐχ ἣν ὁ Παῦλός φησιν εἶναι 

5 ᾿ ᾿] ᾽ ᾿ “- ᾽ “ .“ 5 ϑ »Ὕ. 

ἀμαθὴς, ἀλλ᾽ ἧς τοσοῦτον ἀπεῖχεν, ὅσον οὐδὲ ἄλλος τις 

τὸ. ΠΑλλν 
Φ ᾿ " “Ὁ 3 Ν ς , , ΄ ἘΞ ὅπ: 

οὗτος μὲν ἡμᾶς εἰς καιρὸν ὁ λόγος μενέτω" τέως δὲ ἐκεῖνό 

“ ᾽ “ 2 , 

τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανὸν τοῦτον ἀνθρώπων. 

5 ὑπ᾽ αὐτον [2 ᾿ 9 οπὶ οἱ νιἱρ ταυτὴν σοι (2 ἰΪ 13 ἐπὶ τοῦτο νὰὶρ [! 

14. ἀπολωλεκε οΟἴγΖ ᾿ἱ 15 προς] περι Υ2 νυὶρ [[ πεποιήκε [2 [Ϊ 17 συνιέναι γΖ 

νὰ ]ρσ ̓ ἰ 22 ἀαναμενετω 

ΝΙ. .52 }ακεῖ τυας γοΐ (ας ἐξ δογδ- 
Ζἔγιες ἑλοιεσλ τρα  εγεγιί ἰο ἐλ 
2στουεῦ ο7 ἐλε τφοΐζε)γε τυογα. Οὐ» ἐλ 
εογεγα», ἀξ αευείοῤεαά ἐλῆς 2οτυεγ 
αεείαμοιεῖν {γι ἀΐξ οτῶν καφὲ, τυΐϊίλ 
σφίεραϊαὶ γεσμείίς ἐο ἐλε Ολεγελ. 

᾿ς ὙΠ6. δποομλϊπὶ ΡΥΟπου πος οἢ 
5: Ῥαὺ] ἴῃ [Πϊ5 ἀπὰ ἴῃ (Π6 [ΟἹ] ον ηρ 
Παρίου τᾶ πᾶνε Ὀδθη βιρρεβίοα 
ΌΥ τεσ. ΝαζΖ. ὧδ ἤέρα |11---ἰνι. Τη 
ΤΏΔΗΥ ΟΠΕΙ ραββαᾶρθθ, ΠΟΨΘΥΘΥ, 
ΟὮγυβ. πιδηϊίεοία τς δάιηϊγαίίοη 
ὙΠ Ισἢ ἢδ δ] ἴοσ ὅι Ραμ]: 566 (6 
Τοίδγεποθς ἰπ ἴῃἢ6 [πὔρχ θγαμ οὗ 

τῆς Βεπράϊοςίπηθ βαἀϊοη. 
9. κατορθ.] “10 δὲ φηεεεσοζ εν 

αἰϊαϊγφα᾽ : ΟΡ. σωφροσύνην κατορθῶ- 
σαι αὐαν. οῤῥτιεργι. οἱί. »ιογασέ. 111 
95. οἱτε αὐτῷ. 

Ιο. οὐδὲ ἐγκαλ.7 " ἐξ γοἐ ας λαγηδαΐ." 
᾿Εγκαλύπτεσθαι ἰ5, ΠἸςΘ γα }]ν, “ἴο σον θοῦ 
ΟΦ 5. ἔδσε,᾽ ἴῃ ἴοκθη οὗ 5Πδπὶθ Οὐ 
συϊοί. 

1. ἰδιώτην] 2 (οΥ. χὶ 6. 
12. τοῖς ἀπὸ τ. Δ. θ.] 866 1 (οΥ. 

ΧΙ --χὶν. 
19. ἦν.. ἀμαθής] ἱ. 6. ἣν (ἀμαθίαν) 

««(ἀμαθής, α σορπαῖΐᾳ ἀροιιπαίϊνα. 
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“ Ἃ, φ ΄ “ .“ 

φημι: θῶμεν αὐτὸν εἶναι ἰδιώτην τοῦτο τὸ μερος, ὅπερ 
“- δ, , “- ΕΝ νῇ “- 

οὗτοι βούλονται, τί οὖν τοῦτο πρὸς τοὺς νῦν; 416. ᾿Εἰκεῖ- 
᾿ ν 3 Ε Ν κ᾿ κ“ Ἵ , " 

νος μὲν γὰρ εἶχεν ἰσχὺν πολλῷ τοῦ λόγου μείζονα καὶ 
΄ “ , Ἁ ΄ 

πλείονα δυναμένην κατορθοῦν" φαινόμενος γὰρ μόνον, 
“ - ἊΨ Ν ς Ν “ ΄ 

καὶ σιγῶν, τοῖς δαίμοσιν ἦν φοβερὸς" οἱ δὲ νῦν πάντες 
-“ “Ὁ ] 

ὁμοῦ συνελθόντες μετὰ μυρίων εὐχῶν καὶ δακρύων οὐκ 
“Ὁ - .“ »Μ Ἂν 7 ΄ 

ἂν δυνηθεῖεν, ὅσα ἴσχυσε τὰ σιμικίνθια ἸΙαύλου ποτέ. 
“ Ἂ Ἁ ϑιο ΝΜ 

417. Καὶ Παῦλος μὲν εὐχόμενος νεκροὺς ἀνίστη, καὶ ἄλλα 
“ Ν “ Ἁ - 

ἐθαυματούργει τοιαῦτα, ὡς καὶ θεὸς νομισθῆναι παρὰ τοῖς 
ἊΝ ΡΥ ͵΄ ΡΝ ͵ 

ἔξωθεν: καὶ πρὶν ἢ τοῦ βίου μεταστῆναι τούτου, κατη- 

ξιώθη ἁρπαγῆναι ἕως τρίτου οὐρανοῦ, καὶ ῥημάτων μετα- 
“ ᾽ ᾿ς Ν 7ὔ ᾽ “ , . -“ 

σχεῖν, ὧν οὐ θέμις ἀνθρωπείαν ἀκοῦσαι φύσιν. οἱ δὲ νῦν 
Ι] ἈΝ “" 

ὄντες--ἀλλ᾽ οὐδὲν βούλομαι δυσχερὲς εἰπεῖν οὐδὲ βαρύ" 
᾿ ᾿ ᾿Ν κ ᾽ » ’, 5. ΤῊΝ " ὑ- ᾿ 

καὶ γὰρ καὶ ταῦτα οὐκ ἐπεμβαίνων αὐτοῖς λέγω νῦν, ἀλλὰ 
-“ 5 3 Ἀ Υ 

θαυμάζων,--- πῶς οὐ φρίττουσιν ἀνδρὶ τηλικούτῳ παρα- 
᾽ Ν Ν ἈΝ 

βάλλοντες ἑαυτούς; 418. Εἰ γὰρ καὶ τὰ θαύματα ἀφέντες, 
- αϑα ἣν “ ψ- ἴω ,ὔ ᾿ ᾿ ’, ἐπὶ τὸν βίον ἔλθοιμεν τοῦ μακαρίου, καὶ τὴν πολιτείαν 
᾿ , » κα ᾿ ᾽ ᾿ Ν ο , κ ἧς 
ἐξετάσαιμεν αὐτοῦ τὴν ἀγγελικὴν, καὶ ἐν ταύτῃ μᾶλλον, ἢ 

- “ Ν 2 Ἀ “ -“" 

ἐν τοῖς σημείοις, ὄψει νικῶντα τὸν ἀθλητὴν τοῦ Χριστοῦ. 
͵ ἈΝ , “ 7 Ἁ -“ 

τί γὰρ ἄν τις εἴποι τὸν ζῆλον, τὴν ἐπιείκειαν, τοὺς συνεχεῖς 
, ν ΄, ’ ΄ὔ 

κινδύνους, τὰς ἐπαλλήλους φροντίδας, τὰς ἀδιαλείπτους 
[ο “Ὁ 2 ᾿ Ἁ ν 5 - 

ὑπὲρ τῶν ἐκκλησιῶν ἀθυμίας, τὸ πρὸς τοὺς ἀσθενεῖς συμ- 
Ἂν ν ἈΝ Ἁ ’ Ἁ 

παθὲς, τὰς πολλὰς θλίψεις, τοὺς καινοτέρους διωγμοὺς, 
Χ Χ , Ν ᾿ - 

τοὺς καθημερινοὺς θανάτους; τίς γὰρ τόπος τῆς οἰκου- 

2 αυτοι γΥ2 νυἷσ || 4 φαινομενος7- μεν γΖ νὰ]σ Ο11 ρηματων ἀκοῦσαι ων οὐ 

θεμις ανθρ. μετασχειν φυσιν α ᾿Ϊ 13 οὐδὲν δυναμαι ναὶ [ 19 τοὺ θεου ΥΖ 

7. σιμικίνθια] “αῤγογις᾽ ([τῸΠ 22. ὑπὲρ τῶν ἐκκλ. ἀθ.} 2 Οοτ. 
16 1,Αἰἴη «εγρεζεῖγοίζι7,1). ΙΤἰ ἰῖ5 1ἢ6. χὶ 28. 
γγοτα π5εα ὃν 51 1κκε (Αοἰβ χὶχ 12) 26. πρὸς τοὺς ἀσθ.} 1 (ΟΥ. ἰχ 22: 
ἴῃ ἀδβουιθηρ [Π6 τηϊγαοῖϊαα Ύοισης 2 ΟὐΥ. Χὶ 20. 
Ῥγ 81 Ῥαὰ] αἱ ἙῬἤεβιβ. 24- καθημ. θανάτου] 1 (οτΥ. 

9. θεὸς νομ.} Αοίβ χὶν 12. Χν 31. 
11. ἁρπαγ.} 2 (οΥ. χὶϊ 2. 1ὁ. τίς γὰρ τόπος κτλ.}] ΤῊΪΚ 
17. πολιτείαν͵ ζ(ρ. πολιτείας Ὀφδαῖβ ἃ ᾽στι ΑΓ γαβθπ αησε ἴο 

ἷν 5 (ποίε). ΨΈΕΓΡῚΙ “416».1 4509: ψχιῖς Ἰαρὲ ἰοοῖε, 
21. κινδύνους] 2 (οΥ. χὶ 26. 7γηφιῖ, Αελαΐες, ψιέας γερὴο 171 {67.7.5 
26. ἐπαλλήλους] " εργισίαγεί," γιοοίγὲ γ10721 φίδια ἰαδογῆς ὅ 



ΙΝ. στ] ὨὈΕ ΘΑΘΕΚΡΟΖΊ7Ο [19 

΄ ’ » ΄ , , “- , Ἀ 
μένης, ποία ἤπειρος, ποία θάλαττα τοῦ δικαίου τοὺς 
ἄθλους ἠγνόησεν; ἐκεῖνον καὶ ἡ ἀοίκητος ἔγνω, κινδυνεύ- 

ς ͵7ὔ ζο Ν 5 ς ΄ 2 

οντα δεξαμένη πολλάκις. πᾶν γὰρ εἶδος ὑπέμεινεν ἐπι- 
καὶ οὔτε ἀγω- 

419. ᾿Αλλὰ 
Ν “- ,ὔ 

γὰρ οὐκ οἶδα πῶς προήχθην ὑβρίζειν τὸν ἄνδρα. τὰ γὰρ 

κατορθώματα αὐτοῦ πάντα μὲν ὑπερβαίνει λόγον" τὸν δὲ 

“- Ν ΄ ἐκ » Ἁ “ 

βουλῆς, καὶ πάντα τρόπον ἐπῆλθε νίκης. 
, » 4 ΄ , νιζόμενος οὔτε στεφανούμενος διέλιπέ ποτε. 

ἡμέτερον, τοσοῦτον ὅσον καὶ ἡμᾶς οἱ λέγειν εἰδότες. πλὴν 
ἀλλὰ καὶ οὕτως (οὐδὲ γὰρ ἀπὸ τῆς ἐκβάσεως, ἀλλ᾽ ἀπὸ 

τῆς προαιρέσεως ἡμᾶς ὁ μακάριος κρινεῖ) οὐκ ἀποστήσομαι, 

ἕως ἂν εἴπω τοῦτο, ὃ τοσοῦτο τῶν εἰρημένων κρεῖττόν 

450: ἘΓ οἷν 
Χ κα , Χ 

μετὰ τοσαῦτα κατορθώματα, μετα τοὺς 

ἐστιν, ὅσον ἁπάντων ἀνθρώπων ἐκεῖνος. 
»-» ͵ 

τοῦτό ἐστιν; 
, , ΕΣ 3; , Ε] “-“ Ν ᾽ 

μυρίους στεφάνους, ηὔξατο εἰς γέενναν ἀπελθεῖν, καὶ αἰω- 
’ “-“ 7ὕ ες Ἁ “ Ἁ Ἂ » Ἀ 

νίῳ παραδοθῆναι κολάσει, ὑπὲρ τοῦ τοὺς πολλάκις αὐτὸν 
Ἁ 7 μι 2 , ᾽ς » “Ὁ Ἷ ᾽ 

καὶ λιθάσαντας, καὶ ἀνελόντας, τὸ γε αὐτῶν μέρος, Ιου- 

τίς οὕτως 
, αὐ , » , εὖ “-“ - 

ἐπόθησε τὸν Χριστόν; εἴγε πόθον αὐτὸν δεῖ καλεῖν, ἀλλ᾽ 

δαίους σωθῆναι καὶ τῷ Χριστῷ προσελθεῖν. 

οὐχ ἕτερόν τι τοῦ πόθου πλέον. 421. "τ᾽ οὖν ἑαυτοὺς 
᾽ ᾽ὔ “ Ν Ν 4 ν᾿ “Ὁ Μ 

ἐκείνῳ παραβαλοῦμεν, μετὰ τὴν τοσαύτην χάριν, ἣν ἔλαβεν 

ἄνωθεν; μετὰ τὴν τοσαύτην ἀρετὴν, ἣν οἴκοθεν ἐπεδείξατο; 
222. “Θ τε δὲ 

3 Ἁ [2 Φ :] , ς φ ΛΔ Χ “ 

οὐδὲ οὕτως ἦν ἰδιώτης, ὡς οὗτοι νομίζουσι, καὶ τοῦτο 

Ν “ , , 5 ΕΝ , 

καὶ τί τούτου γένοιτ᾽ ἂν τολμηρότερον; 

Ἀ “ Ω Ἁ Ν λοιπὸν ἀποδεῖξαι πειράσομαι. 423. Οὗτοι μὲν γὰρ οὐ 
Ν ,ὕ “ , , ὔ 

μόνον τὸν οὐκ ἠσκημένον τὴν τῶν ἔξωθεν λόγων τερθρείαν 

1 του δικαιου]- τουτου ΥΖ2 νὰ]ρ 2 οἵη κινδυνευοντα ς [[ 1ο κρίνει γΥ νὰ ]ρ ]} 

11 τοσουτω...οσὼ 2 ᾿ϊ 23 οὐχ οὑτως ίγΖ ! 25 μονω ΟΖ 

2. ἀοίκ. “" τεγιϊγιλπαῤίέεα ̓  (55. γῆ) 21. οἴκοθεν] (“[ΓτΓΟτὴ,᾽ 1.6.) “ὅγε 
Ξεἔρημος. ΤἼῊΘ ταίδγεποθ 5θεὴβ5 ἴο 
Ῥε ἴο Αοὶβ ἴχ 23, 29: ἴου (ῃ6 ν]ϑβὶῖ ἴο 
Αταρία (( 4]. 1 17) 15 Δρραυθῃίν 
δχοϊα δα Ὀγ [ΠῈ νγοτά κινδυνεύοντα. 

9. ἐκβάσεως] “γερπίί.᾽ Προαιρ. ΞΞ 
“ ζγιίογϊονι.᾽ 

14. ηὔξατο εἰς Ὕ. κτλ. Ιλοτμη. ἰχ 3: 
ΠΡ. ηὐχόμην 111 7 (ποίε). 

16. τό γε αὐτῶν μέρος] ΟΡ. τό γε 
μέρος τὸ σόν ἵν τ (ποίε). 

λήηεδείγ᾽: οΡ. οὐκ εἶχον οἴκοθεν, “ οὗ 
ΤΩΥ͂ ΟΠ, Ατ. δαχ 522. ἴῃ ᾿ἰΠἰ6 
σε “γι. νχε Του πα δυνάμεως καὶ τῆς 
παρ᾽ αὐτοῦ καὶ τῆς ἄνωθεν. 

25. τὸν οὐκ ἦσ. κτλ.] “τοῖο ἔς 
γοΐ 2γαείζεεαϊ 1γ1 2γοζαγιε (Ξεσια 7) 
γλείογῖς.. ἹΤερθρεία (ἰ οἸαρ-ἴγαρ ᾽) 15 
βαϊὰ ἴο Ὀ6 δὴ δρργενϊαἰθα ἰογμῃ οὗ 
τερατεία. 
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120 ΟΕ ΚΎΥΎΒΟΞΤΟΜ ΟΝ Ν᾿. νι 

“- » ᾿ ᾿ , 

ἰδιώτην καλοῦσιν, ἀλλὰ καὶ τὸν οὐκ εἰδότα μάχεσθαι 
ς Ἀ - “- ᾿} 77 ὃ 7 ᾿ “-“ Ἅ. 

ὑπὲρ τῶν τῆς ἀληθείας δογμάτων" καὶ καλῶς νομίζουσιν. 
“- , 

ὁ δὲ Παῦλος οὐκ ἐν ἀμφοτέροις ἔφησεν ἰδιώτης εἶναι, ἀλλ᾽ 
5 7 Ι͂ ᾿ ““ 9. , ἈΝ , 

ἐν θατέρῳ μόνον" καὶ τοῦτο ἀσφαλιζόμενος τὸν διορισμὸν 
ΕῚ “-“ ͵7ὔ » » 7 Ε] ͵ 3 ᾿ ᾽ » 

ἀκριβῶς πεποίηται, λέγων τῷ λόγῳ ἰδιώτης εἶναι, ἀλλ᾽ οὐ 
- 2 , 

τῇ γνώσει. 424. ᾿Εγὼ δὲ εἰ μὲν τὴν λειότητα ᾿Ισοκράτους 
» , ᾿ Ν “4 »' Ἀ Ἁ 7 

ἀπήτουν, καὶ τὸν Δημοσθένους ὄγκον, καὶ τὴν Θουκυδίδου 
7 Ν Ἁ ͵] “ " ΙΑ » ΄ὔ 

σεμνότητα, καὶ τὸ [Πλάτωνος ὕψος, ἔδει φέρειν εἰς μέσον 
“ ΄ Ἁ Υ “-“ “- 

ταύτην τοῦ Παύλου τὴν μαρτυρίαν. νῦν δὲ ἐκεῖνα μὲν 
͵7ὕ 5 7 Ἀ Ν ,ὔ “- ΝΜ Ἀ 

πάντα ἀφίημι, καὶ τὸν περίεργον τῶν ἔξωθεν καλλωπισμὸν, 

καὶ οὐδέν μοι φράσεως, οὐδὲ ἀπαγγελίας μέλει ἀλλ᾽ 
- , Ἁ -“ 

ἐξέστω καὶ τῇ λέξει πτωχεύειν, καὶ τὴν συνθήκην τῶν 
- “- , “ 

ὀνομάτων ἁπλῆν τινα εἶναι καὶ ἀφελῆ, μόνον μὴ τῇ γνώσει 
»-“ »-" δ᾽ 

τις καὶ τῇ τῶν δογμάτων ἀκριβείᾳ ἰδιώτης ἔστω" μήδ᾽ ἵνα 
Δ Ν “-“ 

τὴν οἰκείαν ἀργίαν ἐπικαλύψῃ, τὸν μακάριον ἐκεῖνον 
΄ “ [ο Ν -“ 

ἀφαιρείσθω τὸ μέγιστον τῶν ἀγαθῶν, καὶ τὸ τῶν ἐγκωμίων 
΄ , Ἀ 

κεφάλαιον. ΝΊ]. 425. Πόθεν γὰρ, εἰπέ μοι, τοὺς ἼἸου- 
᾿ “ 

δαίους συνέχεε τοὺς ἐν Δαμάσκῳ κατοικοῦντας, οὐδέπω 
“- Ψ ᾽ ᾿ , « Ἀ 

τῶν σημείων ἀρξάμενος; πόθεν τοὺς ᾿λληνιστὰς κατε- 
Ἀ Ν 

πάλαισε; διὰ τί δὲ εἰς Ταρσὸν ἐξεπέμπετο; οὐκ ἐπειδὴ 
7, -“ 7ὕ Ἀ ᾽ - 

κατὰ κράτος ἐνίκα τῴ λόγῳ, καὶ εἰς τοσοῦτον αὐτοὺς 

6 τὴν λογιοτητα ογἦ |Ϊ Σωκρατοὺυς Υ [ΪἩ 7 εἐπεζΐζητουν α ᾿ΪὀΕ1Ι επαγγελιας 

οΟἸῖν απολογιας ΔΌΥ ἾΖ [Ϊ τό των αρετων {’ το μεγεθος των αγαθων ς 

5. τῷ λόγῳ κτλ.] 2 (ογ. χΙὶ 6. ΤΥ Ὀ6 οὈβεγνβά {πδαΐ ϑυϊάας (5. Ὁ, 
6. εἰ... ἀπήτουν] “77. αδηιαγιαεα᾽: ᾿ΙωάννηΞς) αἰ(γἱραῖε5 ὕψος ἀπμὰ λειότης 

5: Ῥαυ]5 δαπηιβϑίοη {μαΐ ἢῈ νγγὰθ ἴο [Π6 ργεβεηΐ ἰγϑαίϊβθ, οἷ σας. 
“χαᾶς ἴῃ ΘΡΘεθοἢ ᾿ σαηποΐ ῬΓΟΡΕΙΥ 11. ἀπαγγ.] " εέγέδ,᾽ " ἐχ27γ65510721.ἢ 
Ῥε Ῥγεβββά βανε Ὀγ ἴποββ ψῆο δχρεοΐ 12. τῇ λέξει πτ.] " “ο ἦατε ἃ 2007 
ἔγοπὶ Πΐπὶ [ῃ6 ναγὶθα Ἐχοθ]θησεβ οὐ (111. Ὀαρραγ) σέγψέθ᾽: ορ. ὅτερ. 
[Π6 στϑαΐ οἱαβϑβιοαὶ ννυυϊῖευβ. [{ }] Ναζ. (δ 56 1250 δέ 172 δῤίσε. 301 566.» 
Ῥε αἰξδτθραγάβα Ὀγ ἴποβα ννῆο 5εῖ ᾿Ιθϑ8 ψῇΘΓα ἴΐ 15 πιαϊηϊαϊπϑα [Πδὲ 5 ρ] οἰ ἐν 
γα] 6 ΠΡΟῚ ΠΊΘΓΕ 5ίγ]6. ἴ5. Ρυθίεγα Ὁ] 8 ἴο {Π8 δἰαθογαίβ βίυ]α 

26. λειότητα κτλ.] Οἤγγβ. πὸ οἴ ΟΠγυβίρριβ, Ρ]αῖο, ἀπὰ οἴμοϑῖϑ. 
ἀοιθὲ βίμαϊθα [Π656 δαί οΥβ νν 116 ΝΠ. “ησρέαγεος αγὰ φιοίεα ἴο σἄδτυ 
ἢ νγᾶβ ἃ ΡᾺΡΙ] οἵ ΓἸΡαμΐα5. ΔΛειόσ. {.ὲ εὔβεαςν οΥ δὲ } ατί᾽ς οἰοφεεδηεεε ὅγι 
Ξε '" σγιεοοί γι655,) “ 2οἶΐελ,, Ξθννη ῸΥ οϑεῦθ᾽ ἐϊ71᾽ σοιεἰς ἐο Ολγίςί. 
ΕΧΑΙΊΡΙ6 ἴῃ {Π6 ἀνοϊάδησε οὗ Πϊδίιβ 18. συνέχεε] Αοἰϑ ἰχ 22. 
Βδίννεεηῃ νόνεὶα (φωνηέντων σύγ- 19. Ἑλλην.] Αοίβ ἰχ 29. 
κρουσις): ὄγκον --΄ τυεῖσἠξ᾽ : σεμνότ. 20. εἰς Ταρσόν] Δοῖίβ ἰχ 30. 
Ξε " αἰζργιτέν᾽ : ὕψος κε΄ σμὀἑίηεϊέγν.᾽ Τὶ 



Ιν. νι ,ἼὌὍΕ ΑΘ ΕΚΡΟΖΊ7Ο Ἐ21 

-“ Ἀ ͵ 

ἤλαυνεν, ὡς καὶ εἰς φόνον παροξυνθῆναι, μὴ φέροντας τὴν 
ἧτταν; ἐνταῦθα γὰρ οὐδέπω τοῦ θαυματουργεῖν ἤρξατο. 
οὐδ᾽ ἂν ἔχοι τις εἰπεῖν, ὅτι ἀπὸ τῆς περὶ τὰ τεράστια 

,ὔ ι » Ν ς ἡ ΄ Ν Ν ᾿Ξ Ὥ 

δόξης θαυμαστὸν αὐτὸν ἦγον οἱ πολλοὶ, καὶ οἱ μαχόμενοι 
Ν » ἣ, Ν Ν -“ - 7 5 Φ, ἊΝ , 

πρὸς αὐτὸν ἀπὸ τῆς ὑπολήψεως ἐπηρεάζοντο τἀνδρός. 

τέως γὰρ ἀπὸ τοῦ λέγειν μόνον ἐκράτει. 426. ἸΙρὸς δὲ 
Ἁ 3 «ἡ ΕῚ “ ΕῚ ᾽ ,ὔ Α " ,ὕ 

τοὺς ἰουδαΐζειν ἐπιχειροῦντας ἐν ᾿Αντιοχείᾳ πόθεν ἠγωνί- 
Ἀ ν»"Ἅ» -“ . -“ 

ζετο καὶ συνεζήτει; ὁ δὲ ᾿Αρεοπαγίτης ἐκεῖνος, ὁ τῆς 
Ν ,ὔ 

δεισιδαιμονεστάτης πόλεως ἐκείνης, οὐκ ἀπὸ δημηγορίας 
Ψ Ε] 40 » -“ ἈΝ - τὶ 6 δὲ Εὔ 

μόνης ἠκολούθησεν αὐτῷ, μετὰ τῆς γυναικός; ὁ δὲ Εὖὔ- 
-“ “-“ ἈΝ ͵7ὔ 

τυχος πῶς κατέπεσεν ἀπὸ τῆς θυρίδος ; οὐκ ἐπειδὴ μέχρι 
ΝῚ -“ »" Ἦ -“ 

βαθείας νυκτὸς εἰς τὸν τῆς διδασκαλίας αὐτοῦ ἀπησχολεῖτο 

λόγον; 427. Τί δὲ ἐν Θεσσαλονίκῃ καὶ ἐν Κορίνθῳ; τί 
Ν , » ,ὔ Ἁ Ψ 5» - .- ᾽ὔ 9, Ὁ. ς ͵ Ἁ 

δὲ ἐν ᾿Εφέσῳ, καὶ ἐν αὐτῇ τῇ Ῥώμῃ; οὐχ ὅλας ἡμέρας καὶ 
͵ὔ ΞΨ ,7ὔ ᾽ -» ᾽ Ἁ 3 ἊἝ -“ »"» 

νύκτας ἀνήλισκεν ἐφεξῆς εἰς τὴν ἐξήγησιν τῶν γραφῶν; 
᾽ἦἷΝ Ἕ: οἴ ἣς ἣν ᾽ ΄ 7 νι 

τί ἄν τις λέγοι τὰς πρὸς τοὺς ᾿᾿πικουρείους διαλέξεις καὶ 

Στωϊκούς; εἰ γὰρ ἅπαντα θέλοιμεν καταλέγειν, εἰς μακρὸν 

ἐκπεσεῖται μῆκος ὁ λόγος. 428. ὅταν οὖν καὶ πρὸ τῶν 
σημείων καὶ ἐν μέσοις αὐτοῖς φαίνηται πολλῷ κεχρημένος 

τῷ λόγῳ, πῶς ἔτι τολμήσουσιν ἰδιώτην εἰπεῖν, τὸν καὶ ἀπὸ 

τοῦ διαλέγεσθαι καὶ δημηγορεῖν μάλιστα θαυμασθέντα 

παρὰ πᾶσι; 420. Διὰ τί γὰρ Λυκάονες αὐτὸν ὑπέλαβον 

εἶναι Ἑρμῆν; τὸ μὲν γὰρ θεοὺς αὐτοὺς νομισθῆναι ἀπὸ 

4 Ἠγον] ἡγουντο ΔΌΟΥΖ ἔτατο ΠΘΠΥ νπ]σ ἰ 5 ἡπηρεαζοντο να] ᾿ἰ 12 αὐτοὺς 

απησχολει (-) λογον οΥἦ ἰἰ 20 τον απὸ του νυϊσ ᾿ 22 παρα παντων γΥἦΖ 

4. θαυμ. ἦγον] “ ερτεγδαῖ ἀ{7ι ἂς 
τυογαογγιεἼ): ορ. φαύλην ἄγειν τὴν 

γραφήν ν 6. 
5. ἀπὸ τῆς ὑπολ. ἐπ. ΄“τυέγε 

συγ ἐλγοτοι »ιδγεῖν ὁγ τς γεῤιεαζίογι." 
ΕἘργ ὑπολ. ορ. ὑπολήψεως ἱ 4. (ποίε). 

7. ᾿Αντιοχείᾳ] (4]. 11 11 544. 
8. ᾿᾽Ἄρεοπ.] Πιοηγϑῖαβ: Αοῖβ χνὶὶ 

34: 
10. τῆς γυν.] Τ)ατηαγῖβ : Αοίβ ἦς. 

ὙΠΕ τδήες 1γεέε7 2 γὲς Πὰ5 ση7ι τΧΌ͵Ὲ: 
αηὰ {Π15 15 {πΠ6 παίΐιγαὶ πιεαπίηρ οὗ 
τῆς γυναικός Πετα. 8: [λι|κε᾿5 ννογάβ 

ΔΥ͂Θ 5ΙΠΊΡΙΥ Διονύσιος... καὶ γυνὴ ὀνό- 
ματι Δάμαρις: Ατῦτοβα, ΠοννΈνεὺ, 
5ΡΘακ5 οὔ 2) 2ογιγεῖμς Αἀγεοῤαρτίες 
ει Ζανιαγὶ τέχογὲ σὰ (2. αα 
Ξε. Ἱγεγεεϊ,., ααοϊεα Ὀγ Ηρ 65). 

τό. Ἑὔτυχος] Αςί5 Χχ 9. 
12. ἀπησχ.} “τύας τυλοίίν ἐ71:- 

φγοσσεα ἡ (ίτοθῃ ἀπασχολεῖσθαι, ἃ 
ννοΥ ἰοαπα ἴῃ Γκιοῖαη ἀπά Ηε]ϊο- 
ἄἀογι5). 

τό. 
22. 

Ἔπικ. καὶ Στ. Αςί5 χνὶϊ 18. 
Λυκάονες] Δοῖβ χὶν 12. 

το 

15 

20 
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»" , 5 ͵ Ν ᾿Ὶ “ « » Ε] ες » 1 

τῶν σημείων ἐγένετο" τὸ δὲ τοῦτον ᾿Ερμῆν, οὐκ ἔτι ἀπ 
᾿ “-“ Υ' 

43ο. Τίνι δὲ καὶ τῶν ἄλλων 
᾽ ΄ ἢ Ψ ς ΄ὔ κ᾿ Ἁ 40 ἀποστόλων ἐπλεονέκτησεν ὁ μακάριος οὗτος; καὶ πόθεν 

᾿Ὶ »“" 

ἐκείνων, ἀλλ᾽ ἀπὸ τοῦ λόγου. 

ἀνὰ τὴν οἰκουμένην ἅπασαν πολὺς ἐν τοῖς ἁπάντων ἐστὶ 
στόμασιν; πόθεν οὐ παρ᾽ ἡμῖν μόνον, ἀλλὰ καὶ παρὰ 
Ἰουδαίοις καὶ Ελλησι μάλιστα πάντων θαυμάζεται; οὐκ 

ἀπὸ τῆς τῶν ἐπιστολῶν ἀρετῆς; δι’ ἧς οὐ τοὺς τότε μόνον 
πιστοὺς, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐξ ἐκείνου μέχρι τῆς σήμερον 
γενομένους, καὶ τοὺς μέλλοντας δὲ ἔσεσθαι μέχρι τῆς τοῦ 

Χριστοῦ παρουσίας ὠφέλησέ τε καὶ ὠφελήσει, καὶ οὐ 
παύσεται τοῦτο ποιῶν, ἕως ἂν τὸ τῶν ἀνθρώπων διαμένῃ 
γένος. 431. “Ὥσπερ γὰρ τεῖχος ἐξ ἀδάμαντος κατασκευα- 

σθὲν, οὕτω τὰς πανταχοῦ τῆς οἰκουμένης ἐκκλησίας τὰ 

τούτου τειχίζει γράμματα: καὶ καθάπερ τις ἀριστεὺς 
γενναιότατος ἕστηκε καὶ νῦν μέσος, αἰχμαλωτίζων πᾶν 

νόημα εἰς τὴν ὑπακοὴν τοῦ Χριστοῦ, καὶ καθαιρῶν λογι- 
σμοὺς καὶ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ 

θεοῦ. ταῦτα δὲ πάντα ἐργάζεται, δι’ ὧν ἡμῖν κατέλιπεν 

ἐπιστολῶν τῶν θαυμασίων ἐκείνων, καὶ τῆς θείας πεπλη- 

ρωμένων σοφίας. 432. Οὐ πρὸς δογμάτων δὲ μόνον νόθων 
τε ἀνατροπὴν καὶ γνησίων ἀσφάλειαν ἐπιτήδεια ἡμῖν αὐτοῦ 
τὰ γράμματα, ἀλλὰ πρὸς τὸ βιοῦν εὖ οὐκ ἐλάχιστον ἡμῖν 

συντελεῖ μέρος. τούτοις γὰρ ἔτι καὶ νῦν οἱ προεστῶτες 
χρώμενοι, τὴν ἁγνὴν παρθένον, ἣν ἡρμόσατο τῷ Χριστῷ, 
ῥυθμίζουσί τε καὶ πλάττουσι καὶ πρὸς τὸ πνευματικὸν 

Ι ἀπ᾿ εκεινων]- ΕΎενετο Υ2 νὰὶρσ 6 μαλλον θαυμαζεται γ᾽ ᾿ὶ 8 μεχρι 

ΤῊΞ9] - εσχατὴς Εἴ Π]Ρ5Ζ νυ]σ || 17 γνώσεως του Χριστου ἔ ᾿Ϊ 19 ΟἿ εκεινὼν Υ̓ 

γψα]σ ||. 23 οἱ των εκκλησιων προεστωτες Υ2 νυἱσ 

2. τοῦ λόγου] Αοἰξ λε. : ἐκάλουν 15. αἰχμαλωτίζων κτλ. 2 Οοτ. 
εὐὐτὸν Παῦλον Ἑρμῆν, ἐπειδὴ αὐτὸς 
ἦν ὁ ἡγούμενος τοῦ λόγου. 

26. τίνι δὲ κ. τ. ἄ.} “ ἡ7γ1 τυλαΐ 
αϊά ἀὲ σηγφασς {λε οἱλεγ ἀῤοσέϊος 2) 
ΕῸΓ ἴΠ6 σεῆ. ἢ πλεονεκτεῖν (ΟΡ. 
11 2 οἱ πολλῷ τῷ μέτρῳ πλεονεκτοῦντες 
ἁπάντων. 

ΧΡ ΕΣ 
18. δι᾽ ὧν ἡ. κ. ἐ.Ἷ 1.6. διὰ τῶν 

ἐπιστολῶν ἃς ἡμῖν κατέλιπε. 
24. παρθένον] 1.6. ἴηε ΟΒυτοὶ: 

ΟΡ. 2 ΟοΥ. χὶ 2, αηά τοῦ Χριστοῦ τὴν 
νύμφην ἰἰϊ 6 ἀΌονε (:πό ,7:.}. 
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ΕΝ ω , Ν ΉῚΝ “ Ἡδν σας 7 
ἄγουσι κάλλος. τούτοις καὶ τὰ ἐπισκήπτοντα αὐτῇ νοσή- 

Ἑ -“ 

ματα ἀποκρούονται, καὶ τὴν προσγινομένην διατηροῦσιν 
-“" »-“ « ’ὔ ΄ 

ὑγίειαν. τοιαῦτα ἡμῖν ὁ ἰδιώτης κατέλιπε φάρμακα, καὶ 
,ὔ οὖ “ “-“ 

τοσαύτην ἔχοντα δύναμιν, ὧν ἴσασι τὴν πεῖραν καλῶς οἱ 
, “ .“ Ν ΕΣ ᾿Ὶ 

χρώμενοι συνεχῶς. 433. Καὶ ὅτι μὲν πολλὴν αὐτὸς 
“ “- Ν ᾿ -“ 

ἐποιεῖτο τοῦ μέρους τούτου σπουδὴν, ἐκ τούτων δῆλον" 
Μ ᾿Ὶ Ἀ “ [ω , 5 , 

ΨΊΙΠ1. 434. ἄκουε δὲ καὶ τῷ μαθητῇ τί φησιν ἐπιστέλλων 
, -“ Ε) ’ [ο Ὥ [ο ᾿. 

Πρόσεχε τῇ ἀναγνώσει, τῇ παρακλήσει, τῇ διδασκαλίᾳ. 
΄ » Ἁ 

καὶ τὸν ἀπὸ τούτου καρπὸν προστίθησι λέγων" Τοῦτο γὰρ 
»" ᾽ δ , 

ποιῶν, καὶ σεαυτὸν σώσεις καὶ τοὺς ἀκούοντάς σου Καὶ 

πάλιν: Δοῦλον δὲ Κυρίου οὐ δεῖ μάχεσθαι, ἀλλ᾽ ἤπιον 
5 Ν “ εἶναι πρὸς πάντας, διδακτικὸν, ἀνεξίκακον. καὶ προϊὼν 

΄ Ἁ ν ΄ τ δέ φησι: Σὺ δὲ μένε ἐν οἷς ἔμαθες, καὶ ἐπιστώθης, εἰδὼς 
Ν , ΝΜ ἘΜ, 2 Ἂ, , ἥδ ἸΘ Ἁ “ παρὰ τίνος ἔμαθες, καὶ ὅτι ἀπὸ βρέφους τὰ ἱερὰ γράμματα 

Φ Ὶ ΄ - ᾽ Ξ ἃ , “ Ὶ 

οἶδας, τὰ δυνάμενά σε σοφίσαι' καὶ πάλιν: Πᾶσα γραφὴ 
’ , Ν 2 , λῚ ΄ Ν 

θεόπνευστός, φησι, καὶ ὠφέλιμος πρὸς διδασκαλίαν, πρὸς 
, ᾿ 7 

ἔλεγχον, πρὸς ἐπανόρθωσιν, πρὸς παιδείαν τὴν ἐν δικαιο- 
, 

435. Ακουε δὲ 

καὶ τῷ Τίτῳ περὶ τῆς τῶν ἐπισκόπων καταστάσεως δια- 
, ,ὔ ’ “-“ , 

λεγόμενος τί προστίθησιν: Δεῖ γάρ, φησιν, εἶναι τὸν ἐπί- 

͵, “ » τ ἕ- “- μὰς 
σύνῃ, ἵνα ἄρτιος ἦ ὁ τοῦ θεοῦ ἄνθρωπος. 

σκοπον ἀντεχόμενον τοῦ κατὰ τὴν διδαχὴν πιστοῦ λόγου, 

436. ἸΠῶς 
Ξ:- ᾽ , Ἂ ε - , ᾿ » 7 

οὖν ἰδιώτης τις ὦν, ὡς οὗτοί φασι, τοὺς ἀντιλέγοντας 
ἐλέγχειν δυνήσεται καὶ ἐπιστομίζειν; τίς δὲ χρεία προσ- 

«4 Ν ἂψ Ν ᾿ 3 ’ ᾽ 4 

ἵνα δυνατὸς ἢ καὶ τοὺς ἀντιλέγοντας ἐλέγχειν. 

2 τὴν γινομενην 2 προς τὴν γεγενήμενην Υἶ ᾿ 3 ὑγείαν νυἱσ | και τοσ- 

αὐτὴν] οἵη και γΥΖ2 νὰ ]ρ ἢ 4. οἱ καλως χρωμενοι συνεχως οἴγ ἦΖ |] 6 εκ τουτου οἴ [! 

8 οἵὴ τὴ παρακλήσει 2 ᾿ὶ 9 τον ἀπ᾽ αὐτουῦ ἢ! 13 επιστευθης να]σ ᾿ἰ 15 σοφισαι 

εἰς σωτηριαν γα ναὶρ ᾿ τ6 οπὶ φησι {2 ᾿Ϊ 17 παιδευσιν νὰ]σ 

3. ὁ ἰδιώτης] ΟἼγΥ5. ΧΟ Α}}Υ 12. προϊών] " “εγέλεγ ο71.᾿ 
αὐορίϑ {π6 ννογά δρρ]ϊεὰ ἰο 51 Ῥδὰὺὶ] 
ὈΥ Πῖ5 Ἐπ 6 Πη165. 

ΝΠΙ. «5: απ» αάὐσίεείο 7 1ρηοίλν 
αγαὶ οἱλεγς ογ {δε σμόγεεί οΥ 2γεαελ- 
ἤγιγ. 

8. 
ἷν 13. 

ΤΙ, 

πρόσεχε τῇ ἀν. κτλ. τ Τίῃη,. 

δοῦλον] 2 ΤΊχμη. 11 24. 

12. σὺ δὲ μένε] 2 Τίμη. 1 14, 
15 (παρὰ τίνων, απὰ ἱερὰ (οπι. τὰ), 
ΜΗ... 

15. πᾶσα γραφή] 2 Τίπι. 1 τό, 
χ τς 

20. δεῖ γάρ] ΤΊ. 1 7---ο. 
24. ἐπιστομίζειν] ΟΡ. ἐπιστομίσαι 

ἰν 4 (ποίε). 
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έχειν τῇ ἀναγνώσει καὶ ταῖς γραφαῖς, εἰ ταύτην δεῖ τὴν 
ι 7 Ε] ΄ “ -“ Ν Ὡ ἈΝ 

ἰδιωτείαν ἀσπάζεσθαι; σκῆψις ταῦτα καὶ πρόφασις, καὶ 
ῥᾳθυμίας καὶ ὄκνου προσχήματα. 437. ᾿Αλλὰ τοῖς 

438. Καὶ γὰρ περὶ 
μή Ν νΝ “ ᾽ ͵,ὔ 

οτι δὲ καὶ τοις ἀρχόομενοῖς, 

ἱερεῦσί, φησι, ταῦτα διατάττεται. 
΄ - ς “-“ 

ἱερέων ἡμῖν ὁ λόγος νῦν. 
", ΄ “ 4 , ΕΣ Ἑ , ᾿ “Ὁ “ 

ἄκουε τί πάλιν ἑτέροις ἐν ἑτέρᾳ ἐπιστολῇ παραινεῖ: Ὁ 
“ “ “- ’ὔ 

λόγος τοῦ Χριστοῦ ἐνοικείτω ἐν ὑμῖν πλουσίως ἐν πάσῃ 

σοφίᾳ. 
“ Ε] “ ᾽ δ᾽ -“ ἀφ ὦ Ἀν» , 5» τς 

ἅλατι ἠρτυμένος, εἰδέναι πῶς δεῖ ἑνὶ ἑκάστῳ ἀποκρίνεσθαι. 

νὴ 2 « ͵ὔ Ὃ -“ γ 9 ΄ 

καὶ πάλιν: ὋΟ λόγος ὑμῶν πάντοτε ἐν χάριτι 

Ν ν “ " ω 

καὶ τὸ, πρὸς ἀπολογίαν ἑτοίμους εἶναι, ἅπασιν εἴρηται. 
- 7, » φ΄ο ΖΚ 

Θεσσαλονικεῦσι δὲ ἐπιστέλλων: Οἰκοδομεῖτέ, φησιν, εἷς 
»“ Ἵ 

τὸν ἕνα, καθὼς καὶ ποιεῖτε. 430. Ὅταν δὲ περὶ ἱερέων 
,, . “ “-“ ΄ - 

διαλέγηται: Οἱ καλῶς προεστῶτες πρεσβύτεροι διπλῆς 
« Η ς΄ “- 

τιμῆς ἀξιούσθωσαν, μάλιστα οἱ κοπιῶντες ἐν λόγῳ καὶ 
Ἅ Ὁ « ΄ Ὁ“ 

440. Καὶ γὰρ οὗτος ὁ τελεώτατος τῆς διδα- 
“, “ “ Ν 3 » ΄ Ν ᾽ ΑΡ' 

σκαλίας ὅρος, ὅταν καὶ δι’ ὧν πράττουσι, καὶ δι᾿ ὧν 

διδασκαλίᾳ. 

Ι͂ Ν 

λέγουσι, τοὺς μαθητευομένους ἐνάγωσι πρὸς τὸν μακάριον 
ἃ ς ᾿ , ᾿ ᾽ - ν᾿ ΡΞ 

βίον, ὃν ὁ Χριστὸς διετάξατο. οὐ γὰρ ἀρκεῖ τὸ ποιεῖν 
, » ε "»" 

πρὸς τὸ διδάσκειν: 441. καὶ οὐκ ἐμὸς ὁ λόγος, ἀλλ᾽ αὐτοῦ 
“ “ «Ὁ ἈΝ Ε γᾳ Ν , - 

τοῦ σωτῆρος. Ὃς γὰρ ἄν, φησι, ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος 
7 , ᾽ Ν Ν᾽ “Ὁ , ᾿ς ἡ -“ 

μέγας κληθήσεται. Ἐὺ᾿ δὲ τὸ ποιῆσαι διδάξαι ἦν, περιττῶς 
Ν εὖ " 5 “ ἃ Ἂ ΄ 

τὸ δεύτερον ἔκειτο' καὶ γὰρ ἤρκει εἰπεῖν, ὃς ἂν ποιήσῃ, 
ῇ “ Ν “ -" » , Ψ Ὁ Ἁ Ν μόνον. νῦν δὲ τῷ διελεῖν ἀμφότερα δείκνυσιν ὅτι τὸ μὲν 
“- Ν Ν “ , Ι 7 - 

τῶν ἔργων ἐστὶ, τὸ δὲ τοῦ λόγου, καὶ ἀλλήλων δεῖται 

2 σκηψεις--προφασεις γ' νυὶρσ [[ 6 παραινει]- λεγων ο {ΠΡᾷὌ11 εἰς τον ενὰ ΥΖ 

να]σ || 14 μαλιστα] Ἑ φησιν 2 || 15 τελειοτατος τηηιι [[ 16 τροπὸς τηηι λογος 

Καὶ οροϑ 5 

3. ἀλλὰ τοῖς ἱερεῦσι] 4511 ταῖδθ5 8. ὁ λόγ. ὑμῶν] (οἱ. ἵν 6. 
{Π6 οὈ]θοίίοη παΐ 8: Ῥαὶ]5 ννογάβ Ιο. πρὸς ἀπολ. ἑτ. εἶναι] τ Ῥεί. 
8ἃ5 ἴο {πΠ6 να]πε οἵ 5Κ1}} ἴῃ ἰβασῃπϊησ [Π|15. 
γείευ ἴο ὈΙΒΠΟΡ5. ΟἾΪΥ ((ΟΥ ἱερεύς ΞΞ 11. οἰκοδ.} τ ΤἬεβϑ. ν 11. 
ὙΡΙΒΠΟΡ᾿ 5686 οὴ ἱερωσύνη ἰἱ 3). 13. οἱ καλῶς κτλ.} τ ΤΊπ.. ν 17. 
ΟἼτΥ5. γΘΡ 165, 5Βῃθνίησ [ΤῸΠ] ΟἸΠΘΥ 19. καὶ οὐκ ἐμὸς ὁ λ.] ΕἼοτα ἃ 
Ῥάᾶββαρεδ οἵ 5: Ῥαὰὺ] {ΠεῸ ἱτπῃρογίαποθ 
οὗ β ἢ 5Κ11] ἔοσ [Π6 1ΠίτΊΟΥ οἱ εΥΡῪ 
(οἱ ἀρχόμενοι) ἀ5 νν6]]. 

6. ὁ λόγος] (ΟΙ. 11 τό : τρ: ἰν 4 
(ἐχεΐέ.γ. 

ταρτηθηΐ. οἵ Ευτὶρίάε5. (7272εἰαριῤῥε 
488, Τυιηάου) κοὐκ ἐμὸς ὁ μῦθος, 
ἀλλ᾽ ἐμῆς μητρὸς πάρα: ορ. ααῦ. 
οῤῥιεργι. υἱέ, »ιογασί. 1. 51. Α, 1Π| 70 Β- 

20. ὃς γὰρ ἄν] Μαίϊ. ν 19. ᾿" 
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ε , ’ 

ἑκάτερα πρὸς τὴν τελείαν οἰκοδομήν. 442. ᾿Ἢ οὐκ ἀκούεις, 
’ὔ - , “ “ 

τί φησι τοῖς πρεσβυτέροις ᾿Κφεσίων τὸ τοῦ Χριστοῦ 
-“ , ᾿ “-“ 

σκεῦος τὸ ἐκλεκτόν: Διὸ γρηγορεῖτε, μνημονεύοντες, ὅτι 
᾽ὔ Ἄ Ἂν , -} » , 

τριετίαν νύκτα καὶ ἡμέραν οὐκ ἐπαυσάμην μετὰ δακρύων 
- Ὁ ,ὔ Ἀ ᾽ὔ “ 

νουθετῶν ἕνα ἕκαστον ὑμῶν. τίς γὰρ χρεία τῶν δακρύων, 
Ἃ “ Ν “ ,ὔὕ “ “ ,ὔ » “ ἢ τῆς διὰ τῶν λόγων νουθεσίας, οὕτω τοῦ βίου αὐτῷ 

, “-“ . “ ν 

λάμποντος τοῦ ἀποστολικοῦ; ΙΧ. 443. ᾿Αλλὰ πρὸς μὲν 
. . , ᾽ ᾿ 

τὴν τῶν ἐντολῶν ἐργασίαν δύναιτ᾽ ἂν ἡμῖν οὗτος πολὺ συμ- 
, Ν “- , 9 Ἂς Ν “ 

βαλέσθαι μέρος---οὐδὲ γὰρ ἐκεῖ μόνον αὐτὸν τὸ πᾶν κατορ- 
“ ’ ΝΜ “ Ν ΄ ᾽ Χ -“ 

θοῦν φαίην ἄν-- ὅταν δὲ ὑπὲρ δογμάτων ἀγὼν κινῆται, καὶ 
’ Ψ - “- , - 

πάντες ἀπὸ τῶν αὐτῶν μάχωνται γραφῶν, ποίαν ἰσχὺν ὁ 
, “- - , Ζ - -“ 

βίος ἐνταῦθα ἐπιδεῖξαι δυνήσεται; 444. Τί τῶν πολλῶν 
ΕΣ ς ,ὔ Ὁ Ἀ Ἁ , 5 4 ΕῚ ᾿Ὶ 

ὄφελος ἱδρώτων, ὅταν μετὰ τοὺς μόχθους ἐκείνους ἀπὸ 
- [ω 2 [α 

τῆς πολλῆς τις ἀπειρίας εἰς αἵρεσιν ἐκπεσὼν ἀποσχισθῇ 
“- “ ΄ “ ΒΕ 

τοῦ σώματος τῆς ἐκκλησίας ; ὅπερ οἷδα πολλοὺς παθόντας 
΄, κ. πῆδι δ σι , Ν ͵ ᾽ Ἴὔ 

ἐγώ. ποῖον αὐτῷ κέρδος τῆς καρτερίας; οὐδὲν, ὥσπερ 
ΓῚ ΕΣ "" ε “- , “ Ψ “ 

οὖν οὐδὲ ὑγιοῦς πίστεως, τῆς πολιτείας διεφθαρμένης. 
Ἀ Ν “ , ΄ 7 - 

445. Διὰ δὴ ταῦτα μάλιστα πάντων ἔμπειρον εἶναι δεῖ 
“- ᾽ Ἁ , Ἀ γ. , 

τῶν τοιούτων ἀγώνων τὸν διδάσκειν τοὺς ἄλλους λαχόντα. 
᾽ Ν 

446. Εἰ γὰρ καὶ αὐτὸς ἕστηκεν ἐν ἀσφαλείᾳ, μηδὲν ὑπὸ 
- , 2 -“ 

τῶν ἀντιλεγόντων βλαπτόμενος, ἀλλὰ τὸ τῶν ἀφελε- 
- Ν , Ι] 7 [᾿ 

στέρων πλῆθος τὸ ταττόμενον ὑπ᾽ ἐκείνῳ, ὅταν ἴδη τὸν 
Ν 

ἡγούμενον ἡττηθέντα, καὶ οὐδὲν ἔχοντα πρὸς τοὺς ἀντι- 
, » “ ᾽ ᾿ 2 ὕ " ,ὔ “-“ 

λέγοντας εἰπεῖν, οὐ τὴν ἀσθένειαν τὴν ἐκείνου τῆς ἥττης, 
᾽ Ἁ Ἁ “-“ , » ω , Ἀ Ν ᾿ 

ἀλλὰ τὴν τοῦ δόγματος αἰτιῶνται σαθρότητα" καὶ διὰ τὴν 

Ι προΞ] εἰς οἵ [Ϊ οἵη τὴν γ΄ νὰ]ρ προς τὴν ἀλλήλων γΥἿΖ || 5 οπὶ ὑμων ἔ [| 

8 συμβαλλεσθαι γ νυἱσ ᾿ 9 τα πανταῦ ἰΪ 24 ασθενειαν αὐτὴν εκεινοὺ ΥΖ 

3. σκεῦος τὸ ἐκλ.] Αοἴϑ ἴχ 15. ἄπ ἴο 56] τᾶ πη. Ῥγονίοιιβ βαἀϊίουβ 
26. διὸ ὙρηγΎ.}] Αοίϑ χχ 321. ΡΙασβα ἃ οοϊοη αἴζευ μέρος, ἃ []] 
ΙΧ. 701ὲ ὀίσλοῤ »ιμδί ὅς αὖϊΖ ἰΘ 5ἴορ αἰΐζγ φαίην ἄν, ἀπ Ὀερᾶῃ ἃ 

πῤλοία Οἀγίσέαγε αοείγίγηι6 ἀραϊγιδί ἰγεϑἢ βεηΐεηοα ψ] ἢ ὅταν δέ. 
αἰϊαεᾷε: οὐλεγτυῖσε ἐλοσε τοῖο σοῖς 8. οὗτος] 5ς. ὁ βίος. 
19 ἀΐἔρε 707, ρμίααγιεε, σϑθῆγι ἐλ617 11. ἀπὸ τῶν αὖ. μ. γὙρ. “τι ἐλδ 
ἐλαρερῆογε τυογοίδα, τοῦ! δερὶγει ἰο ὅδ αι σεγβέμγες ας τυδαῤο15." 
αϑεαϊίρα τυῇλ γεἰϊρίοιες αἰ βέει έϊες. 17. πολιτείας] (Ρ. πολιτείας ἱν 5 

ἡ. ἀλλὰ πρὸς μέν κτλ.] ΤΕ οσοῖ- «(Ὦποίε). 
τεοῖ Ραποίαδίίοη οὗ [Πϊ5 βεπίεπος 15 
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τοῦ ἑνὸς ἀπειρίαν ὁ πολὺς λεὼς εἰς ἔσχατον ὄλεθρον κατα- 
φέρεται. κἂν γὰρ μὴ πάντη γένωνται τῶν ἐναντίων, ἀλλ᾽ 

ὅμως, ὑπὲρ ὧν θαῤῥεῖν εἶχον, ἀμφιβάλλειν ἀναγκάζονται" 
καὶ οἷς μετὰ πίστεως προσήεσαν ἀκλινοῦς, οὐκ ἔτι μετὰ 

τῆς αὐτῆς δύνανται προσέχειν στεῤῥότητος, ἀλλὰ τοσαύτη 
ζάλη ταῖς ἐκείνων εἰσοικίζεται ψυχαῖς ἀπὸ τῆς ἥττης τοῦ 

διδασκάλου, ὡς καὶ εἰς ναυάγιον τελευτῆσαι τὸ κακόν. 

447. ὍΟσος δὲ ὄλεθρος, καὶ ὅσον συνάγεται πῦρ εἰς τὴν 
ἀθλίαν κεφαλὴν ἐκείνου, καθ᾽ ἕκαστον τῶν ἀπολλυμένων 
τούτων, οὐδὲν δεήσῃ παρ᾽ ἐμοῦ μαθεῖν, αὐτὸς ἅπαντα 
εἰδὼς ἀκριβῶς. 448. Τοῦτο οὖν ἀπονοίας, τοῦτο κενοδο- 

ξίας, τὸ μὴ θελῆσαι τοσούτοις ἀπωλείας αἴτιον γενέσθαι, 
μηδὲ ἐμαυτῷ μείζονα προξενῆσαι τιμωρίαν τῆς νῦν ἀπο- 
κειμένης ἐκεῖ; καὶ τίς ἂν ταῦτα φήσειεν; οὐδεὶς, πλὴν εἴ 

τίς μάτην μέμφεσθαι βούλοιτο, καὶ ἐν ταῖς ἀλλοτρίαις 
φιλοσοφεῖν συμφοραΐῖς. 

14 πλὴν εἰ μὴ τι  Υ νὰ]σ 

3. θαῤῥεῖν εἶχον] "ἐλεν γεῖρλέ λασε 13. προξενῆσαι] (Ρ. μείζονα προ- 
7ε1ὲ εογι αϊεγιέ." ξενεῖ τὸν μισθόν 11ϊ τι (ποίε). 

11. ἀπονοίας] ΟΡ., ίογ {Π6 σεηϊ- 15. ἐν ταῖς ἀλλοτρ. κτλ.] Ορ. 
ἰἶἰνε, ἀλλὰ μανίας τὰ ῥήματα ταῦτα ααδν. οῤῥτεργι. υἱέ. »ποραξέ. 1 70 Α ἐπ᾽ 
ἰν τ (μοίε). ἀλλοτρίοις φιλοσοφῶν κακοῖς. 



ΛΟΓΌῸΣ κ΄. 

Τάδε ἔνεστιν ἐν τῷ εἴ λόγῳ. 

᾿- Ὅτι πολλοῦ πόνου καὶ σπουδῆς αἱ ἐν τῷ κοινῷ ὁμιλίαι 

δέονται. 
σ Ν ᾽ “ ΄ " 5 ΄, ε “-“ 

, Οτι τὸν εἰς τοῦτο τεταγμένον καὶ ἐγκωμίων ὑπερορᾶν 

χρὴ; καὶ δύνασθαι λέγειν. 

11. Ὅτι ἂν μὴ ἀμφότερα ἔχῃ ἄχρηστος ἔσται τῷ πλήθει. 

ΙΝ. Ὅτι μάλιστα βασκανίας τοῦτον δεῖ καταφρονεῖν. 

ν. Ὅτι ὃ λόγους εἰδὼς πλείονος δεῖται σπουδῆς ἢ ὁ ἀμαθής. 

ὙΙ. Ὅτι τῆς ἀλόγου τῶν πολλῶν ψήφου οὔτε πάντη κατα- 

φρονεῖν, οὔτε πάντη φροντίζειν δεῖ, 

ὙΙ1. Ὅτι πρὸς τὸ τῷ θεῷ ἀρέσκον μόνον δεῖ τοὺς λόγους 

ῥυθμίζειν. 

ΨΙΠ. Ὅτι ὃ μὴ καταφρονῶν ἐπαίνων πολλὰ ὑποστήσεται δεινά. 

Ι. 449. Ὅσσης μὲν ἐμπειρίας τῷ διδασκάλῳ δεῖ πρὸς 
 ὐ . Ἀ - ᾽ ,7ὔ » “-“ ξ -» ς -“ » 7] 

τοὺς ὑπὲρ τῆς ἀληθείας ἀγῶνας, ἱκανῶς ἡμῖν ἀποδέδεικται. 
Ἤ ὃ ́ ᾿ ᾿Ν Χ “ ΄, γ᾽ ὃ ́, 

χω ετι και προς τοῦυτοῖς ετέρον μυριῶν αιὐτιον κινουνῶν 

“ -“ Ν “-“ 9 

εἰπεῖν, μᾶλλον δὲ οὐκ ἐκεῖνο εἴποιμ᾽ ἂν αἴτιον ἔγωγε, ἀλλὰ 
Ἁ ᾽ 0. ἡ" ᾽ - 7 “- Ε ἣν , 

τοὺς οὐκ εἰδότας αὐτῷ χρήσασθαι καλῶς" ἐπεὶ τό γε 

πρᾶγμα αὐτὸ σωτηρίας τε καὶ πολλῶν γίνεται πρόξενον 

3 ετερῶνΥ͂ ἢ 5 

1. 712 2γεαελεγ ογέεγε γεοῖς ἐλαΐ 
λὲς εομιργεραΐίογε ἰοροῖ τῤο71 ἐλ τογυΐεα 
ἂς α ἐλεαίγίεαί 2εγ7ογηταγιεθ, για 
τέῤοῦε ἀΐηὲε ἂς αὔὲ αείοζ. 42 »ηιεδέ 

χρησθαι νυὶσ 

ἐλεγεογε ἑαζε εαγὸ ποΐ ἕο ὅε «αγγίεα 
ατυαν ὁγ Μαέέεγ. 

6. πρόξενον] (ΟΡ. προξενεῖ 1 τ| 
(μοί 6). 
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“- Α ΄ ἴς 

ἀγαθῶν, ὅταν τοὺς διακονουμένους εὕρῃ σπουδαίους τε 
ἫΝ, ἄνα ͵ὔ Ψ' 3 “ 7 Ε] . Α ,ὔ 

ἄνδρας καὶ ἀγαθούς. τί οὖν τοῦτό ἐστιν; ὁ πολὺς πόνος 
ς ᾿ Ν ΄ εἶ -» Ἁ Ν Ν ΄ 

ὁ περὶ τὰς διαλέξεις τὰς κοινῇ πρὸς τὸν λαὸν γινομένας 
, “ Ν Ν -“ 

ἀναλισκόμενος. 450. ἸΙρῶτον μὲν γὰρ τὸ πλέον τῶν 
» ῇ΄ Ε] 3 , . Ν ΄ “ ἀρχομένων οὐκ ἐθέλουσιν ὡς πρὸς διδασκάλους διακεῖσθαι 

Ἁ ΄ 5 Ἀ Ἁ [οἱ - ΄ ε “ 
τοὺς λέγοντας, ἀλλὰ τὴν τῶν μαθητῶν τάξιν ὑπερβάντες 
3 ΄ Ἂ “ “- “-“ ᾿] -“ Ε 

ἀντιλαμβάνουσι τὴν τῶν θεατῶν τῶν ἐν τοῖς ἔξωθεν καθε- 
“- “-“ Ἂς “- ΄ 

ζομένων ἀγῶσι. καὶ καθάπερ ἐκεῖ τὸ πλῆθος μερίζεται, 
2 

καὶ οἱ μὲν τούτῳ, οἱ δὲ ἐκείνῳ προσνέμουσιν ἑαυτούς" 
[4 ᾿Ξ ., 5 “ “ὦ ς Ν ΡΥ ΄ὔ - οὕτω δὴ καὶ ἐνταῦθα διαιρεθέντες, οἱ μὲν μετὰ τούτου, οἱ 

᾽ὔ ᾿. Ν 

δὲ μετὰ ἐκείνου γίνονται, πρὸς χάριν καὶ πρὸς ἀπέχθειαν 
» ΄ “ ΄ .Υ̓ » “ , 5 κ᾿ ἀκούοντες τῶν λεγομένων. 451. Καὶ οὐ τοῦτο μόνον ἐστὶ 

Ν Ἀ 5 ἈΝ ᾿ “ 2 Ν Μ Ζ' Ἄ 

τὸ χαλεπὸν, ἀλλὰ καὶ ἕτερον οὐδὲν ἔλαττον τούτου. ἢν 
“Ὁ “-“ “ “ 

γάρ τινα συμβῇ τῶν λεγόντων μέρος τι τῶν ἑτέροις πονη- 
“ - , -“" - Ν 

θέντων ἐνυφῆναι τοῖς λόγοις αὐτοῦ, πλείονα τῶν τὰ χρή- 
5 ᾿ 

ματα κλεπτόντων ὑφίσταται ὀνείδη" πολλάκις δὲ οὐδὲ 
Ἀ Ε] Ν 

λαβὼν παρ᾽ οὐδενὸς οὐδὲν, ἀλλ᾽ ὑποπτευθεὶς μόνον, τὰ 

τῶν ἑαλωκότων ἔπαθεν. καὶ τί λέγω τῶν ἑτέροις πε- 
Ἀ - -“ -“ “ 

πονημένων; αὐτὸν τοῖς εὑρέμασι τοῖς ἑαυτοῦ συνεχῶς 
Ὗ χρήσασθαι οὐκ ἔνι. 452. Οὐ γὰρ πρὸς ὠφέλειαν, ἀλλὰ 

Ν , » , 524’ ς ἈΝ 4 πρὸς τέρψιν ἀκούειν εἰθίσθησαν οἱ πολλοὶ, καθάπερ τρα- 
“ Ἃ “ , , νι ΄- , 

γῳδῶν ἢ κιθαρῳδῶν καθήμενοι δικασταί. καὶ ἡ τοῦ λόγου 
ὃ ́ «Ὁ 2 ΄ “ φ " “ ΄ Ἁ ύναμις, ἣν ἐξεβάλομεν νῦν, οὕτως ἐνταῦθα γίνεται ποθεινὴ, 

Ν - -» [ Ἀ 

ὡς οὐδὲ τοῖς σοφισταῖς, ὅταν πρὸς ἀλλήλους ἀγωνίζεσθαι 

3 περι] προς α ᾿ΪἩ 11 προς χαριν ἡ προς ἀαπεχθειαν ναϊσ |Ϊ 18 πεπονθε γΖ |" 

πονηθεντων [2 ἰΪ το εὑρημᾶσι γ΄ νυ]ρ [[ 20 οὐκ ενεστιν ἴΖ οὐκ ἐστιν οὗ 

2. διαλέξεις} 1.6. ὁμιλίας, “ 5ε7- 
7;10715.᾽ 

6. τοὺς λέγ. 1.6. πρὸς τοὺς 
λέγοντας, ἴῃ6 Ρτδροβιίοη Ὀεϊηρ 
ΟΠ 64 ἃ5 αἱ 111 14 ὥσπερ εἰς ἀρχέ- 
τυπόν τινα εἰκόνα τοὺς ... τρόπους 
(ποίε). 

7. τὴν τῶν θεατῶν κτλ. ὅεε 
ῬαδΟΝ ῬΡ. 223 566: ἴοΥ ἃ ἀββουρίίο 
οὗ {Π6 Ῥεμανίουγ οὗ ομυγοῃ- ΟΕ 5 αἵ 
Ἀπίϊζομ. ΤΠε οἷος οἵ {πΠ6 ἄβδσοῃ 

ν}Ὸ Παᾶ ἴο Κεὲαρ οὐεσ. νγᾶὰβ ΠῸ 
βίηθοιγα: “11 αναὶϊξ θεαὶ τέρέϊζεσ ἃ 
νοὶχ Βαιπίε 1᾿Ἰηνοοαίΐοη οοπβδοτέα 
“ἐ Ῥγξίοῃβ αἰίθηίϊίοη " (πρόσσχωμεν): 
16 τὰμπυι]ῖθ, 165 ἀϊξίγαοσίίοηβ, πὸ 
ῬΙΘπαϊθηΐ Ἰδηηαὶβ ἤπ,᾽ εἴς. ἘΕῸΓ 
θεατῶν ορ. ΤΠας. ΠῚ 28 (οὗ τῃ6 
ΑἸΠ ΕΠ 5) εἰώθατε θεαταὶ τῶν λόγων 
γίγνεσθαι. 

23. ἣν ἐξεβ. νῦν] ϑεεῖϊνό. Νῦν: 
“7μδέ ποτυ.᾽ 
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“ ᾽ ἴον “ 

ἀναγκάζωνται. 453. Γενναίας οὖν δεῖ κἀνταῦθα ψυχῆς, 
,ὔ 

καὶ πολὺ τὴν ἡμετέραν ὑπερβαινούσης σμικρότητα, ἵνα 
“- -» Ἁ 

τὴν ἄτακτον καὶ ἀνωφελῆ τοῦ πλήθους ἡδονὴν κολάζῃ, καὶ 
Ν - ᾽ [4 ΄ ὃ , ᾿ ᾽ ͵ Ξ ε 

πρὸς τὸ ὠφελιμώτερον μετάγειν δύνηται τὴν ἀκρόασιν" ὡς 
» - Ἁ Χ μιᾷ Ν ΝΜ 3 ἸΥ Ἁ ϑις ας “- 

αὐτῷ τὸν λαὸν ἕπεσθαι καὶ εἴκειν, ἀλλὰ μὴ αὐτὸν ταῖς κα 
,ὔ “ 

ἐκείνων ἄγεσθαι ἐπιθυμίαις. 454. Τούτου δὲ οὐδαμῶς 

ἐστιν ἐπιτυχεῖν, ἀλλ᾽ ἢ διὰ τούτοιν τοῖν δυοῖν, τῆς τε τῶν 
- [ο , 

ἐπαίνων ὑπεροψίας, καὶ τῆς ἐν τῷ λέγειν δυνάμεως. 
δ “ Ν 7 11. 455. Κἂν γὰρ τὸ ἕτερον ἀπῇ, τὸ λειπόμενον ἄχρη- 

-“ ἥν “ ἈΝ ᾿ 

στον γίνεται τῇ διαζεύξει θατέρου. ἄν τε γὰρ ἐπαίνων 
Ν , ᾽, ἢ ὑπερορῶν μὴ προσφέρῃ διδασκαλίαν τὴν ἐν χάριτι καὶ 

“ » ΄ ᾽ , ἣν Ν “ “ ΄ ἅλατι ἠρτυμένην, εὐκαταφρόνητος ὑπὸ τῶν πολλῶν γίνεται, 
» Ἂ » εἶ “-“ ,ὔ , » ᾿ Μ οὐδὲν ἀπὸ τῆς μεγαλοψυχίας κερδάνας ἐκείνης" ἄν τε 

τοῦτο καλῶς κατορθώσας τὸ μέρος τῆς ἀπὸ τῶν κρότων 
δόξης ἥττων ὧν τύχῃ, εἰς ταὐτὸν πάλιν περιίσταται τὰ 
τῆς ζημίας αὐτῷ τε καὶ τοῖς πολλοῖς, πρὸς χάριν τῶν 

ἀκουόντων μᾶλλον ἢ πρὸς ὠφέλειαν λέγειν μελετῶντι, διὰ 
᾿ Ξ ες ,ὔ, 

456. Καὶ καθάπερ ὁ μήτε 
, Ἀ ᾿Ἶ » ᾿ς ,ὔ , :] ὟΝ », 

πάσχων τι πρὸς τὰς εὐφημίας, μήτε λέγειν εἰδὼς, οὔτε 

Ἀ - » ΄ ᾽ , 

τὴν τῶν ἐπαίνων ἐπιθυμίαν. 

εἴκει ταῖς τοῦ πλήθους ἡδοναῖς, οὔτε ὠφελεῖν ἀξιόλογόν 
:} , , [ω Ν », » - “ Ἁ, 

τινα ὠφέλειαν δύναται, τῷ μηδὲν ἔχειν εἰπεῖν: οὕτω καὶ 
« 

ὁ τῷ πόθῳ τῶν ἐγκωμίων ἑλκόμενος, ἔχων ἀμείνους 

6 οὐδὲν ουὐδαμως ἔ [ΠΟ 11 προφερὴ ΟΥ2 νυὶρ [ και ἀλατι ἡρτ.] Ηΐς ἱποὶρὶΐ 

οοἄ ἃ |Π 15 ἡττωμενος γΥ2 νυ Ϊσ ᾿ἰ 17 μελετωντος α [] 19 πάσχειν ἴ [|| 20 εἰκειν 

να]ρ 21 ἐχων αφ᾽ ων ἀαμεινους εργασασθαι δυνήσεται τους πολλοὺς ΥΖ 

νὰ]ρ 

8, τῆς ἐν τ. Δ. δυν.} “Ζλε 7ογεῖ οὕ 
εἰοφεεόγεκε," ἸγαΡΙ γῖησ βου συῃείοσϊο : 
ΟΡ. Υ 2 διδασκαλίαν τὴν ἐν χάριτι 
κτλ. 

11., ΠΙ|. 472 »ηεδ αἱ {ες ταηλδ 
ζΐρις εμἰίυαίε ἀὶς οτυθγς ο7 τῥέφε 
ἴο ἐλὲ τείγιοσέ ; αγιὦὶ οὔτογυε ἐλ6 φοίϊαΐε) 
γδαγε δείτυδεγε ἰουε οΥ 2γαΐξε αγιαὶ εο7ι- 
{ερεῤέ 707. 11. 

ΓΙ. ἐν χάριτι κτλ.] ΟΡ. (ΟἹ. ἰν 6, 
ααοϊεα ἴῃ ἵν 8 ἀῇονε. 

14. κρότων] ῸΥ ἴῃς ρΡγδοίϊος οἵ 

Ν. Ὁ. 

ΔΡΡΙαπαϊηρ ἃ ἔανουτσγιία ΡγθδοΠου ορ. 
Εσ560. 2,7. .5. νὶϊ 30 9, ατερ. Ναζ. 
Όγ. χὶῖ: (ορπεί Ρ. 46. Α Οὕτεεκ 
ΠΟΠΡΎΘΟΑΓΟΠ 511} οΥἹδ5. ζήτω οἡ {Π6 
ποΐ νειῪ ἰγεαιεπὶ οσοαβίοηθ ΉΘη 
ΒΘΥΓΤΊΟΠ5 ΔΥΘ6. ῬΥΘδΟμΘα. 

17. μελετῶντι] ΤῊΪ5 σοθ5 ψΊ ἢ 
αὐτῷ. Τῆς ἰηἰεγνεηίΐηρ τοῖς πολλοῖς 
15. ἀἰβγεραγαβά. 

18. μήτε πάσχ. κτλ. ] “ τοΐ αὔεοείεα 
ὁγ 2γαΐξε.᾽ 
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» ω Ἁ Ἁ 3 ᾿ Ψ,. " Ν , 

ἐργάσασθαι τοὺς πολλοὺς, ἀντὶ τούτων παρέχει τὰ τέρψαι 
“-“ Ξ Ἁ -“ 

δυνάμενα μᾶλλον, τούτων τοὺς ἐν τοῖς κρότοις θορύβους 
΄ " ΄ 5 3 

ὠνούμενος. [1]. 457. ᾿Αμφοτέρωθεν οὖν ἰσχυρὸν εἶναι 
7 - ΄ τὸν ἄριστον ἄρχοντα δεῖ, ἵνα μὴ θατέρῳ θάτερον ἀνα- 

΄ Ἵ Ν 3 ᾿Ὶ “ , 

τρέπηται. ὅταν γὰρ ἀναστὰς ἐν τῷ μέσῳ λέγη τὰ τοὺς 
“-“ ἴω ΄ 

ῥαθύμως ζῶντας ἐπιστῦψαι δυνάμενα, εἶτα προσπταίῃ καὶ 
Ἁ “- ’ “ ΄ 

διακόπτηται, καὶ ὑπὸ τῆς ἐνδείας ἐρυθριᾶν ἀνωγκάζηται, 
“ ΄ ΄ εἶ 

διεῤῥύη τὸ κέρδος τῶν λεχθέντων εὐθέως. οἱ γὰρ ἐπυτι- 
΄ ᾽ - . Η ΄ὕ ΄, 

μηθέντες, ἀλγοῦντες τοῖς εἰρημένοις καὶ οὐκ ἔχοντες ἑτέρως 
Ρ} ΝῚ 5 ΄ “ -“ ᾿ Ψ. » Ἁ ΄ , 

αὐτὸν ἀμύνασθαι, τοῖς τῆς ἀμαθίας αὐτὸν βάλλουσι σκώμ- 
, ᾿ ΄ -“ 

μασι, τούτοις οἰόμενοι. τὰ ἑαυτῶν συσκιάζειν ὀνείδη. 
Ἀ Ἀ ΄ ἀλλ δου τ Ψ 2 Ε] , 458. Διὸ χρὴ, καθάπερ τινὰ ἡνίοχον ἄριστον, εἰς ἀκρίβειαν 

΄ 5 , Σ “ “- “- 4 5 ΄ 

τούτων ἀμφοτέρων ἐληλακέναι τῶν καλῶν, ἵνα ἀμφότερα 
Ν Ἂς ΄ “-“ ᾿ - Ν .“ ΝῚ πρὸς τὸ δέον αὐτῷ μεταχειρίζειν ἐξῇ. καὶ γὰρ ὅταν αὐτὸς 

5 , "ἶ Ψ » ἀνεπίληπτος ἅπασι γένηται, τότε δυνήσεται μεθ᾽ ὅσης 
, 5 “ Ν ᾿ . ᾿ Ἁ ς 5 Ε} -“ 

βούλεται ἐξουσίας καὶ κολάζειν καὶ ἀνιέναι τοὺς ὑπ᾽ αὐτῷ 
͵ τά ἢ Ἵ Ἂν ΄“΄ 

ταττομένους ἅπαντας" πρὸ δὲ τούτου οὐκ εὐμαρὲς ταῦτα 
, Υ, ᾽ Ὡ “ « 

459. Τὴν δὲ μεγαλοψυχίαν οὐ μέχρι τῆς τῶν 
}] , ς 7, 2 ΄ ΄ » Ν ᾿" 

ἐπαίνων ὑπεροψίας ἐπιδείκνυσθαι μόνον, ἀλλὰ καὶ πε- 
΄ ΄ “ Ν , 2 Ἀ Φ ΝῚ “ 

ραιτέρω προάγειν, να μὴ πάλιν ἀτελὲς ἢ τὸ κέρδος. 
-“ Ν “ ’, 

ΙΝ. τίνος οὖν δεῖ καὶ ἑτέρου καταφρονεῖν; βασκανίας 
ν 2 ν᾽ Ν Ν 

καὶ φθόνου. 46ο. Τὰς δὲ ἀκαίρους κακηγορίας (καὶ γὰρ 
-“ ΄ ΄ ε ἀνάγκη τὸν προεστῶτα μέμψεις ὑπομένειν ἀλόγους) οὔτε 

΄ , “ “- 

ἀμέτρως δεδοικέναι καὶ τρέμειν, οὔτε ἁπλῶς παρορᾶν 
“ ΄ Ἂ 

καλόν: ἀλλὰ χρὴ κἂν ψευδεῖς τυγχάνωσιν οὗσαι, κἂν 
3 ἰσχυροτερον ἔ 1! 6 επιστρεψαι ας [ 12 δει Υ ᾿Ϊ 13 εληλακεναι] ἠκειν 

(εικειν)ὴ Οσπμηηυν ἢ} τό υπ᾽ αὐτον ς ᾿Ϊ 17 οὐκ εὐυὑμαρως τουτο ποιει Υ 

19 δεικνυσθαι χρὴ νυ]ρ επιδεικν. χρὴ ΟΥ̓ΣΖ ' 20 τὸ εργον ὈΥἿΖ ΘΗ [ 

21 δειται 2 νυὶρ [[ 22 κατηγοριας Υ νυϊσ [[Ϊ 25 δει ἢ 

τῆακα {Π6πὶ ΡᾺ]] Ἔνεη]υ. 
14. καὶ γὰρ ὅταν κτλ.] (ρ. Οτερ. 

ΝΖ. αἷξ σὲ ἐῤδο εἶ γε ἐῤέδε. 75, ΠΘΓῈ 

ποιεῖν. 

1. τούτων] σεηϊίίνε οὗἉ Ρτῖοα : “ αΖ 
σελ α εὐ." 

1Π1|. 6. ἐπιστῦψαι] “{ο γεῤγουε᾽: 
11{. “ἴο ἄγανν ἀρ, “σοπίγαος ᾽ (μ564 οὗ 
Δδί ΓΙ ησϑηζ5). 

12. εἰς ἀκρίβ. κτλ. “20 λαῦέ 
γεαελεα 2εγ7εείζογε 17: γεραγαῖ ἐο ὀοέλ 
ἑάεσο υἱγέμες.. ὍὙΠ6 οΠδυϊοίθεσ μᾶ5 
ἴννγο Ποῖβθεβ, δῃά Κπονβ πον ἴο 

Βίγεβ5 15 [ἰαἱά, δ5 ἤθῖβ, οἡ {ῃ6 
ῬΘΙΒΟΠΔ] σΠαγδοίευ οὗ (ῃς ῥυὶθβί. 

16. ἀνιέναι] " 210 γογρσε.᾽ 
ΙΝ. “472 ᾽Ῥηππδΐ γοΐ ε εγέμγόεα! αὐ 

ἐλε ἑλοιεσἀέξ οὕ ἐλε εγὼ ἀγα 7εαἰοον 
τυλτελ οἱλεγς γεεἰ ἐοτυαγαῖς ἀρ. 
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“ -“ , [ο 

παρὰ τῶν τυχόντων ἡμῖν ἐπάγωνται, πειρᾶσθαι σβεννύναι 
,ὔ » “ Ἰδὲ Ἁ “ » , 

ταχέως αὐτάς. 461. Οὐδὲν γὰρ οὕτως αὔξει φήμην πονη- 
, ᾿ ω ἣς ι ᾿ “- ΚΡ, Ξ: 7 

ράν τε καὶ ἀγαθὴν, ὡς τὸ πλῆθος τὸ ἄτακτον" ἀβασανίστως 
γὰρ καὶ ἀκούειν καὶ ἐκλαλεῖν εἰωθὸς, ἁπλῶς τὸ ἐπελθὸν 
“ ᾿ Ν 5 ,ὔ γὼ 7 ͵ ͵ 
ἅπαν φθέγγεται, τῆς ἀληθείας οὐδένα ποιούμενον λόγον. 
462. Διὰ ταῦτα οὐ δεῖ τῶν πολλῶν καταφρονεῖν, ἀλλὰ 
5 «ἢ ΄ , ͵ 

ἀρχομένας εὐθέως περικόπτειν τὰς ὑποψίας τὰς πονηρὰς, 
, Ν “- ᾿ 

πείθοντα τοὺς ἐγκαλοῦντας, κἂν αλογώτατοι πάντων εἶεν, 
’ “- ᾽ 

καὶ μηδὲν ὅλως ἐλλείπειν τῶν δυναμένων ἀφανίσαι δόξαν 
9 ᾽ ΓΑ , -“ 

οὐκ ἀγαθήν. εἰ δὲ, πάντα ποιούντων ἡμῶν, μὴ θέλωσιν οἱ 
, ͵7ὔ Ἁ “ “ 

μεμφόμενοι πείθεσθαι, τὸ τηνικαῦτα καταφρονεῖν: ὡς ἐὰν 
, -“ “ 

φθάσῃ τις ταπεινοῦσθαι τοῖς συμπτώμασι τούτοις, οὐ 
“ ", -“" 

δυνήσεταί ποτε γενναῖόν τι καὶ θαυμαστὸν ἀποτεκεῖν. ἡ 
Ἁ ᾽ ’ὔ ᾿ς [ “- 7 Ἀ -“ 

γὰρ ἀθυμία καὶ αἱ συνεχεῖς φροντίδες δειναὶ καταβαλεῖν 
“- “ - Ἁ ᾿ς 

ψυχῆς δύναμιν" καὶ εἰς ἀσθένειαν καταγαγεῖν τὴν ἐσχάτην. 
Ξ: ͵, Ξ ν ν ᾽ 

463. Οὕτως οὖν χρὴ τὸν ἱερέα διακεῖσθαι πρὸς τοὺς ἀρχο- 
" “ Ὥ “4 

μένους, ὥσπερ ἂν εἰ πατὴρ πρὸς παῖδας ἄγαν νηπίους 

διακέοιτο" καὶ καθάπερ ἐκείνων οὔτε ὑβριζόντων, οὔτε 
, Ε] ἝἜ: 

πληττόντων, οὔτε ὀδυρομένων ἐπιστρεφόμεθα, ἀλλ᾽ οὐδὲ, 
-“ “-“ ͵ ἣ ΄ 

ἡνίκα ἂν γελῶσι καὶ προσχαίρωσιν ἡμῖν, μέγα ἐπὶ τούτῳ 
-“ [ ͵ , “- “ΔΑ 

φρονοῦμέν ποτε, οὕτω καὶ τούτων μήτε τοῖς ἐπαίνοις 
“ “ “" ΄ “ 3 “ 

ἐξογκοῦσθαι, μήτε καταπίπτειν τοῖς ψόγοις, ὅταν ἀκαίρως 
γίνωνται παρ᾽ αὐτῶν. 464. Χαλεπὸν δὲ τοῦτο, ὦ μακάριε" 

4 εγκαλειν ὈΥΖ ΠΘΠΥ ᾿ 7 ἀρχομενον ς ᾿Ϊ εκκοπτειν α νυ]ρ κοπτειν Υ 

ὑπεροψιας Ὁ || 14 δυναιντ᾽ αν καταβαλειν (-βαλλειν) ὈΪΖ [[ 15 αγαγειν ΟΥ̓ 

αναγαγειν 2 [Ϊ τό διακειται [2 [ 20 επι τοῦτο Υ̓ νυϊσ [[ 21 οὑτε---ουτε 2 [!} 

22 Ψογοις]} -" δει Ζ 

566 ΕἸ6]4 Ζ7ογριῦι. 12: Ἐ22. απ. 
Ιπάεχ -.Ὁ. 

4. τὸ ἐπελθόν] “ἦε γε ἐλύην 
ἐλαΐέ οεειεγα᾽: σρΡ. εογιέγα 605 φιεΐ 
σηεόζ,είγ, ἀαῤεγεξ οἱγρ. 240 Ἑ καθάπερ 
οἱ μεθύοντες τὸ ἐπελθὸν ἅπαν φθεγ- 
γόμενοι. 

8. κἂν...εἶεν)] Οἡ {Π6 '56 οἵ (Π6 
ορίαεινε (ἰπβίοδα οἵ {Π6 5] αποιῖνα) 
νΙ ἢ κἄν οὐ ἐάν ἰπ ἰαία ατεοῖὶς 56 Ὲ 
ΘοΒτηϊα 1 ζείσηετες ἱ 244, 1ἰ 50. 

1ο. εἰ---θέλωσιν] ΕῸΓ οἴΠεΥ ἰη- 
βίδηςεϑ οὗ εἰ νυ! ἢ (Π 6 5.10]. ἴῃ ΟἜΓγ5. 

11. τὸ τηνικ.} 1.6. τότε δή, " ἐλό7ι: 
αγτια] γιοΐ {11 ἐλ »." 

16. ἐὰν φθάσῃ κτλ. “17 ογ16 ἐς 
οο φψιῖρσξίν ἀἰεῤγέσσεα ὧγ ἐλέσε ηιΐδ- 
λαξ-.᾽ 

14. ἀθυμία, φρ.] Ορ. φροντίδας, 
ἀθυμίας ἵν 6. 

26. δειναὶ καταβ.] Ορ. δεινὴν 
καταβαλεῖν πὶ τό (ποίε). 

9-2 

ΙοΟ 

15 

20 
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132 ΟΠ ΚΥΘΒΟΞΤΟΙσδ [ν.τν 

τάχα δὲ, οἶμαι, καὶ ἀδύνατον. 465. Τὸ γὰρ μὴ χαίρειν 

ἐπαινούμενον, οὐκ οἶδα εἴ τινι ἀνθρώπων ποτὲ κατώρθωται" 
τὸν δὲ χαίροντα, εἰκὸς καὶ ἐπιθυμεῖν ἀπολαύειν αὐτῶν" 
τὸν δὲ ἀπολαύειν ἐπιθυμοῦντα, πάντως καὶ ἐν ταῖς τούτων 

466. “Ὥσπερ 
- - ΄ 

γὰρ οἱ γανύμενοι τῷ πλουτεῖν, ἡνίκα ἂν καταπέσωσιν 

Ε] 7, ΕῚ “ Ν ᾽ ΄ ᾽ , 

αποτυχίαις ἀνιᾶσθαι καὶ ἄλύειν ἀνάγκη. 

5 ’ " ᾿- ς -“ ᾿] θό ᾽ Ἃ 

εἰς πενίαν, ἄχθονται, καὶ οἱ τρυφᾶν εἰωθότες οὐκ ἂν 
ἀνάσχοιντο ζῆν εὐτελῶς: οὕτω καὶ οἱ τῶν ἐγκωμίων 
Ε “- " “ ἠ ͵ 8. οι, Ε , Ἄ εὐ 

ἐρῶντες, οὐχ ὅταν Ψψέγωνται μόνον εἰκῆ, ἀλλα καὶ ὅταν 
- “ , .- ω 

μὴ ἐπαινῶνται συνεχῶς, καθάπερ λιμῷ τινι διαφθείρονται 
, “ 5 -» , Ζ 

τὴν ψυχὴν, καὶ μάλιστα ὅταν αὐτοῖς ἐντραφέντες τύχωσιν, 
467. Τὸν δὴ μετὰ 

͵ “ 5 ΄ ᾽ Ν “- ,ὔ ΕῚ “ 

ταύτης τῆς ἐπιθυμίας εἰς τὸν τῆς διδασκαλίας ἀγῶνα 

΄ὔ , ἢ καὶ ἑτέρους ἐπαινουμένους ἀκούωσι. 

παρελθόντα, πόσα πράγματα καὶ πόσας ἔχειν οἴει τὰς 
Ε , ΕΣ Ν , ἕ ΕῚ , 2 ν . . 

ἀνγηδόνας ; οὔτε͵ τὴν θάλαττάν ἐστι κυμάτων ἐκτὸς εἶναί 
ΕΣ Ν 5 , Ν , ΝΥ “2 

ποτε, οὔτε τὴν ἐκείνου ψυχὴν φροντίδων καὶ λύπης. 
ἃ ἊΝ “ Ἀ » “Ὁ ΄ Ἷ 

Ν. 468. Καὶ γὰρ ὅταν πολλὴν ἐν τῷ λέγειν δύναμιν 
Μ, “ Ν 2 2 Δ “ Μ 0. “ - ἔχῃ (τοῦτο δὲ ἐν ὀλίγοις εὕροι τις ἄν)" οὐδὲ οὕτω τοῦ 

“ ἴω 5 ΄ 5 Ν Ἀ » ΄ 

πονεῖσθαι διηνεκῶς ἀπήλλακται. ἐπειδὴ γὰρ οὐ φύσεως 
5 Ν 7 Ν ψ' “Ἁ ᾿] Ε ᾽ -“ ᾽ ,ὔ 

ἀλλὰ μαθήσεως τὸ λέγειν, κἂν εἰς ἄκρον αὐτοῦ τις ἀφίκηται, 

τότε αὐτὸν ἀφίησιν ἔρημον, ἂν μὴ συνεχεῖ σπουδῇ καὶ 
΄ 4 γυμνασίᾳ ταύτην θεραπεύῃ τὴν δύναμιν. 469. Ὥστε 

α ΄ Ν Δ - ᾽ , , ε 
τοῖς σοφωτέροις μᾶλλον, ἢ τοῖς ἀμαθεστέροις, μείζων ὁ 

πόνος. οὐδὲ γὰρ ὑπὲρ τῶν αὐτῶν ἡ ζημία ἀμελοῦσε 

1 οιμαι7- οτι γ2 νὰ]ρ [[ 5. ἀλυειν] ἀλγεῖν σῆνΥ νὰ]ρ' αλγυνεὶν (ν ὈΥΐτ5 τ 

γαβισα) Ὀε1] λυπεισθαι και εκκλινειν και ανιασθαι και αλυειν (αλγειν) ἀεὨΚΙΞίΖ. 

να]ρ |] 6 οἱ χαιροντες αἴρ 

ἴο αἰΐοτυ ἀϊηιδοῖγ ἐο ργοτὺ «αγείδδς ὅ7Σ 
ἐλε 2γεῤαγαΐϊονε 9Γ ἀΐδ σ6Ρ 0715. 
2 ογὸ ἦς ἐχῤοείεα 97 ἀΐρε ἐλαρ οὗ 
οἶλεγε: απ ἀϊς γαιείές τοῦδέ ἀεεογα- 
Ζγιρν ὧὲ ϑεγιεϊγείφεαί το αἰ ἐλε 

3. ἀπολ. αὐτῶν] 5ο. ἐπαίνων, ἴο 
Ὀε 5ῈΡΡΙ16α ἴτοπμ ἐπαινούμενον. 

5. ἀλύειν}] “20 ὧὲ αἰϊείγαισλί.᾽ 
Θοῖηθ Μ58 (966. οὐζοαὶ ποίθ) Πᾶνα 
λυπεῖσθαι καὶ ἐκκλίνειν καὶ ἀνιᾶσθαι 
καὶ ἀλύειν, νγῇετε {πΠ6 ἢγϑοῖ ᾿ηῆηῃ. 5 
ῬΤΟΡΑΌΙΥ ἃ σοβθ οἡ {πῸ {Πϊγά, δῃά 
1ῃ6 βεοοηά οἡ πε ἰουχίῃ. 

ν. Ζ71ε»ῥ»εεοα ῥγεαελον οτερλέ γιοΐ 

Φ,εαΙ67, σευ εγῖγ. 
23. μᾶλλον... μείζων] Νοῖς {πε 

ἄσαθ]α σοπιραγαίϊνα : ΟΡ. ΒΙαβ5 (7. 
Δ. Τ. 44 (5). 

μ»..- 
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Ξ » ’, ᾽ οὖ “ .“ ᾿ “ ν᾿ 

τούτοις κακείνοις, ἀλλὰ τοσοῦτον αὕτη πλείων, ὅσον καὶ 
“ ὔ -“ ͵7ὕ Ν ,ὔ » ,ὔ Ἁ ᾿ ᾿] 

τῆς κτήσεως ἑκατέρας τὸ μέσον. 470. Κἀκείνοις μὲν οὐδ 
Ἀ ᾽ ͵ ΄ ν " ͵ , - 
ἂν ἐγκαλέσειέ τις, μηδὲν ἄξιον λόγου παρέχουσιν" οὗτοι 

᾿ δὲ ν ,ὔ “-“ , - Ἵ 7 “- 

δὲ εἰ μὴ μείζονα τῆς δόξης, ἧς ἅπαντες ἔχουσι περὶ αὐτῶν, 
3... ,ὔ Ν Ν ’ὔὕ “ Ν ᾽ 7 

ἀεὶ προφέροιεν, πολλὰ παρὰ πάντων ἕπεται τὰ ἐγκλήματα. 
“-“ Ν ΝῚ - 

πρὸς δὲ τούτοις ἐκεῖνοι μὲν καὶ ἐπὶ μικροῖς μεγάλων ἂν 
ἢ Ε] , Ξ εἶ δὲ ᾿ς ΕΝ Ἁ ᾽ὔ ἣν Ν 

τύχοιεν ἐπαίνων: τὰ δὲ τούτων, ἂν μὴ λίαν ἢ θαυμαστὰ 
᾿ » Ἣν , 5 , Ἂ ΄ » Ν ν 

καὶ ἔκπληκτα, οὐ μόνον ἐγκωμίων ἐστέρηται, ἀλλὰ. καὶ 
͵7 “-“ 

τοὺς μεμφομένους ἔχει πολλούς. 471. Οὐ γὰρ τοῖς 

λεγομένοις, ὡς ταῖς τῶν λεγόντων δόξαις, κάθηνται δικά- 
“ -“ Ὁ 

ζοντες οἱ ἀκροαταί. ὥστε ὅταν κρατῇ τις ἁπάντων ἐν τῷ 
᾽ὔ ᾿ ᾽΄' Ἧ ὩΣ “Ὁ “-“ ,ὔ 

λέγειν, τότε μάλιστα πάντων αὑτῷ δεῖ πεπονημένης 
-“ ᾿Ὶ - ἃ Ν - 

σπουδῆς. οὐδὲ γὰρ τοῦτο, ὃ κοινὸν τῆς ἀνθρωπείας 
Ἂς ἈΝ 

φύσεώς ἐστι, τὸ μὴ πάντα ἐπιτυγχάνειν, ἔξεστιν ἐκείνῳ 
“ » » ΕΥ Ἁ 7 . “ - 7 “- 

παθεῖν" ἀλλ᾽ ἂν μὴ δι ὅλου συμφωνῇ τῷ μεγέθει τῆς 
-“ Ἀ ᾽ ὁ Τὰ 

ὑπολήψεως αὐτοῦ τὰ λεγόμενα, σκώμματα μυρία καὶ 

μέμψεις λαβὼν παρὰ τῶν πολλῶν ἄπεισι. 472. Καὶ 
» ἣ » -“ , Ν « Ν᾿ [2 ᾿ » , 

οὐδεὶς ἐκεῖνο λογίζεται πρὸς ἑαυτὸν, ὅτι καὶ ἀθυμία 
“-“ ᾽ Ν Ν Ἀ 

προσπεσοῦσα, καὶ ἀγωνία, καὶ φροντὶς, πολλάκις δὲ καὶ 

θυμὸς ἐπεσκότησε τῷ τῆς διανοίας καθαρῷ, καὶ τὰ τικτό- 

μενα οὐκ ἀφῆκε προελθεῖν εἰλικρινῆ" καὶ ὅτι ὅχως, ἄνθρω- 
Ν Ν 3 Ν 

πον ὄντα, οὐκ ἔστι διὰ παντὸς εἶναι τὸν αὐτὸν, οὐδὲ ἐν 
-“ ’ »“ 

ἅπασιν εὐημερεῖν: ἀλλ᾽ εἰκός ποτε καὶ διαμαρτεῖν, καὶ 
᾿ ᾽ὔὕ "» Ν] 7 -» 7 7] » Ἁ 

ἐλάττονα τῆς οἰκείας δειχθῆναι δυνάμεως. τούτων οὐδὲν, 
- ᾽ ΄ι 

ὅπερ ἔφην, ἐννοῆσαι βούλονται" ἀλλ᾽ ὥσπερ ἀγγέλῳ δικά- 
Υ. ἣν 

ζοντες ἐπάγουσι τὰς αἰτίας. 473. Καὶ ἄλλως δὲ πέφυκεν 
νΝ Ἀ Ν ,ὔ -“ Ἃ Ν Ν᾿ 

ἄνθρωπος τὰ μὲν κατορθώματα τοῦ πλησίον καὶ πολλὰ 
Ν Ἁ ͵ -“ Ε Ν » ͵7ὕ 7 “Ὁ ΕΥ 

ὄντα καὶ μεγάλα παρορᾶν" ἢν δὲ ἐλάττωμά που φανῇ, κἂν 

Ι αὐτὴ] αὐτοις Υ [Ϊ 2 κτισεως Υὗἦ ἰ[Ϊ 7 των ἐπαινων γΖ νυϊσ |! 13 ανθρωπινὴης 

ΥΖ ᾿᾿ὺ 14 τὸ μὴ προς παντα ο ᾿ἱ 18 προς αὐτον γΥ2 νυϊρ [[. 20 ἐπεσκοτισε ογ΄ [! 

25 ὡὠνπερ εφὴν ἔ 

Ι. ὅσον... τὸ μέσον] ἘῸΓ (ΠῈ 21. εἰλικρινῇ)] ΟΥ̓ρΡΊΠΑΠν “ ἀϊ5- 
σοηβίγιοιοη. ΟΡ. 1Π| 6 τοσούτῳ μεῖζον [ἰποῖΐ,᾿ “ἀπηηϊχεα ᾽: Παποα “227, 
ἐκείνου τοῦτο, ὅσῳ τοῦ διαπτύειν καὶ “τἐγιστε ει: 5ες Τὐρῃίίοοί οα ῬΉ]]. 
θαυμάζειν τὸ μέσον ἐστί (ποίε). 1 10. 

᾿ [9] 
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5224. ΟΥΚΎΥΞΟΞΤΟΜΟδ [νῸῸν 

»“ : 5 ΄ 

τὸ τυχὸν ἢ, κἂν διὰ πολλοῦ συμβεβηκὸς, καὶ ἐπαισθάνεται 
΄, Ν , 

ταχέως, καὶ ἐπιλαμβάνεται προχείρως, καὶ μέμνηται δια- 
“ Ν “-“ “ 

παντός. καὶ τὸ μικρὸν τοῦτο καὶ εὐτελὲς τὴν τῶν πολλῶν 
᾿ Υ “ « ΄σ 

καὶ μεγάλων ἠλάττωσε δόξαν πολλάκις. ΜΙ. 474. Οράς, 
“-“ [ “ , "3 Υ̓ -“ 

ὦ γενναῖε, ὅτι μάλιστα τῷ λέγειν δυναμένῳ πλείονος δεῖ 
“ - - [οὶ ᾽ὔ ΄΄ 

τῆς σπουδῆς" ἐπὶ δὲ τῇ σπουδῇ καὶ ἀνεξικακίας τοσαύτης 
“ 0" “ “ , ΄ “ , , 

ὅσης οὐδὲ ἅπαντες, ὅσους πρότερόν σοι διῆλθον, ἐδέοντο. 
Χ Ν 5 “Ὁ “ 2 ἡ ὔ , 

475. Πολλοὶ γὰρ αὐτῷ συνεχῶς ἐπιφύονται μάτην καὶ 
- “- . ἈΝ Ἀ “-" 

εἰκῆ, καὶ οὐδὲν ἔχοντες ἐγκαλεῖν πλὴν ὅτι τὸ παρὰ πᾶσιν 
-“ -“ “ ἊἋ Ἁ 

εὐδοκιμεῖν, ἀπεχθάνονται" καὶ δεῖ γενναίως φέρειν τὴν 
Ά Ἕ ΄ Ν ἣν ἢ} 2 ἴω 

πικρὰν τούτων βασκανίαν. 476. Τὸ γὰρ ἐπάρατον τοῦτο 
-“ [ “ , Δ μῖσος, ὅπερ εἰκῆ συλλέγουσιν, οὐ στέγοντες κρύπτειν, καὶ 

“-“ , 

λοιδοροῦνται, καὶ καταμέμφονται, καὶ διαβάλλουσι λάθρα, 
Ν ᾿ς “Ὁ Ἀ ἈΝ 5 , βιταν 

καὶ πονηρεύονται φανερῶς. ψυχὴ δὲ ἀρξαμένη καθ᾽ ἕκασ- 
͵ » “ Ἄ [ , Ε “ 

τον τούτων ἀλγεῖν καὶ παροξύνεσθαι οὐκ ἂν φθάσειε 
- Ὁ Ἀ ᾽ 3 [4 “- 

διαφθαρεῖσα τῇ λύπῃ. 477. Καὶ γὰρ οὐ δι’ ἑαυτῶν 

αὐτὸν ἀμύνονται μόνον, ἀλλὰ καὶ δι᾿ ἑτέρων τοῦτο ποιεῖν 

ἐπιχειροῦσι" καὶ πολλάκις τινὰ τῶν οὐδὲν δυναμένων 
ἴω - ᾽ 

εἰπεῖν ἐκλεξάμενοι, τοῖς ἐπαίνοις ἐπαίρουσι, καὶ θαυμάζου- 
« Ν Ἁ ἰξί Ε: 6 Ν » θί ς δὲ " . θί Ἶ 

σιν ὑπὲρ τὴν ἀξίαν" οἱ μὲν ἀμαθίᾳ, οἱ δὲ καὶ ἀμαθίᾳ καὶ 
“- “- ες " - [ 

φθόνῳ τοῦτο ποιοῦντες, ἵνα τὴν δόξαν τούτου καθέλωσιν, 
᾽ σ“ 7 “ 

οὐχ ἵνα δείξωσι θαυμαστὸν τὸν οὐκ ὄντα τοιοῦτον. 

ὃ. Οὐ πρὸς τούτους δὲ μόνον ἐκείνῳ τῷ γενναίῳ ὁ 4765. ρος ς μονον ἐκείνῳ τῷ γενναίῳ 0 
᾽ Ἂ, 5 ς Ν Ν 5 Ψ΄ , 

ἀγὼν, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἀπειρίαν ὅλου δήμου πολλάκις. 

5. τω μαλιστα λεγειν ἔ || 6 ἐπι] προς νὰὶσ ᾿ πολλης δειται της σπουδὴς 

και ανεξικακιας τοσαυτὴς ο ᾿Ϊ 7 ὉσουΞ5] οὐς ἴΖ [ 9. ΟΠ οτί τὸ νιυἱσ πλὴν τοῦ 

παρα πασιν εὐυδοκιμειν οἴγ2 || 13 λοιδορουσι ἴγΖ  μεμῴονται ναὶσ 15 καν 

φθασειε γὴ [Ϊ 20 οἱ μεν μανια ἔ οἱ μεν μανία μονον ΥΖ2 ναϊσ 

1. κἂν διὰ πολλοῦ σ.] “Ζλοιρα 
22 τυϑγε ἐογ71,᾽ δἴγικε ἠδ αἰαὶ σελ ἃ ἐλῖγι᾽ 
δεζογε.᾽ 

ΝΙ. Φὥημγανομγαίε ογ1ἐεῖ 57) ττιεδέ 
ὧε γαςραῖ τυϊέλ' ἐφιεαγεῖ)εῖέν. 

8. ἐπιφύονται)] Οὔ. ἐπιφύονται 
1.4 (ποίε). 

9. οὐδὲν ἔχοντες κτλ.} “λοι 
λαυΐηρ πὸ γαμίΐ ἐο Ληα τοΐδὰ ἀΐρι 

ἐχεεῤί ἀξ πρζϑεγοαί ῥοῤιίαγεξγ.᾽ 
Πλὴν ὅτι 5 ὩΡ]γΥ τε πλήν: ορ. ΑΥ-ς 
Διό. τ450ρ.0. ΜΠ ἀπεχθάνονται 
ΒΌΡΡΙΥ αὐτῷ. 

14. πονηρεύονται] ΟΡ. χρηστεύε- 
ται 1 15 (ποίε). 

15. οὐκ ἂν φθ. δ.] " λαα δείζεγ αἦδ 
αἕ ογῖσο ἢ: Ἰἴϊ. " σου] ποῖ θῈ ἴοο ααΐοὶς 
ἴῃ ἁγίηρ.᾽ 
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ἐπειδὴ γὰρ οὐκ ἔστιν ἐξ ἐλλογίμων ἀνδρῶν συλλέγεσθαι 

τοὺς συνερχομένους ἅπαντας, ἀλλὰ τὸ πλέον τῆς ἐκκλησίας 
μέρος ἐξ ἰδιωτῶν συνῆχθαι συμβαίνει, τοὺς δὲ λοιποὺς 
καὶ αὐτοὺς ἐκείνων μὲν εἶναι συνετωτέρους, τῶν δὲ λόγους 
κρῖναι δυναμένων λείπεσθαι πολλῷ πλέον ἢ ὅσον ἐκείνων 

οἱ λοιποὶ πάντες, ἕνα δὲ μόλις ἢ δεύτερον καθῆσθαι τὸν 
ταύτην κεκτημένον τὴν ἀρετὴν, ἀνάγκη, τὸν ἄμεινον 

εἰπόντα ἐλάττονας ἀπενέγκασθαι κρότους, ἔστι δὲ ὅτε 
μηδὲ ἐπαινεθέντα ἀπελθεῖν. 470. Καὶ δεῖ πρὸς ταύτας 

γενναίως παρεσκευάσθαι τὰς ἀνωμαλίας": καὶ τοῖς μὲν δι᾽ 

ἀμαθίαν ταῦτα πάσχουσι συγγινώσκειν" διὰ 

φθόνον τοῦτο ὑπομένοντας δακρύειν, ὡς ἀθλίους ὄντας 

τοὺς δὲ 

τ. 5 ͵ Ἤν τὰ ν ͵ ἈΠ} . ᾿ Ἢ 
καὶ ἐλεεινούς" μηδ᾽ ἑτέρῳ δὲ τούτων ἐλάττω τὴν αὐτοῦ 

νομίζειν γεγενῆσθαι δύναμιν. 480. Οὐδὲ γὰρ, εἰ ζωγράφος 
Ν Χ ᾿Α -“ 

ὧν ἄριστος, καὶ πάντων κατὰ τὴν τέχνην κρατῶν, τὴν 
-“ -“» “ 5 ΄ , 

μετὰ πολλῆς τῆς ἀκριβείας ἀναγεγραμμένην εἰκόνα ὑπὸ 

τῶν τῆς τέχνης ἀπείρων σκωπτομένην ἑώρα, ἔδει κατα- 
“΄“ - “ 9 Ι] , 

πεσεῖν, καὶ τῇ κρίσει τῶν οὐκ εἰδότων φαύλην ἄγειν τὴν 
΄ “ Ἰδὲ Ν »Μ ’ , 

γραφήν: ὥσπερ οὐδὲ τὴν ὄντως φαύλην, θαυμαστήν 
᾿ ΄ὔ Ν - - Υ 

τινα καὶ ἐπέραστον, ἀπὸ τῆς τῶν ἀτέχνων ἐκπλήξεως. 
ΜΗ: 

- “ , , “-“ 

κριτὴς τῶν αὐτοῦ τεχνημάτων, καὶ καλὰ καὶ φαῦλα ταύτῃ 

481. Ὃ γὰρ ἄριστος δημιουργὸς αὐτὸς ἔστω καὶ 

᾿ ΄ ε ς , ἢ 
τιθέσθω τα γίινομέενᾷα, ὅταν ο τεχνήησαμενος αὐτὰ νους 

Ι οὐκ εξεστιν Υ οὐκ ενεστιν 2 νὰ]σ ἰ! 6 μολι:] μονον οὗ || 7 Ομ τὴν ἀρετὴν { 

9 ἐπανελθειν Υ ᾿ὶ 14 γίνεσθαι {}] 18 ἀγειν] λέγειν γἤ ηγεισθαι γ' ναὶ ἢ} 

21 εσται Κριτης Υ͂ 

3. τοὺς δὲ λοιπούς κτλ. ὙΤΠεΙα 
αἴθ ἴῆγεε οἷαββεβ (δοοογάϊησ ἴο 
ΟἾτυ5.) ἰπ ἃ οοηρτεραίίΐοη. ΤΠῈ 
ἢτϑὲ 5 οοπῃηροβεα οἵ ἰγαϊηθα οὐιτῖος 
(τῶν λόγους κρῖναι δυναμένων): (Π8 
ΒΘΟΟΠα σοπίαϊηβ ΡΕΥβοη5 οὗ σου ἰναϊεα 
ἰαβία (ἴο ἴπεθβὲ ἴῃ6 ννογάβς τοὺς 
λοιποὺς ... συνετωτέρους τοίεγ): [(ἢ6 
{χὰ δηᾶ Ἰαγρεϑὶ οἱαβθ σοηβιβίβ οὗ 
ἴῃς ἰδιῶται (τείετγεα ἴο ἴῃ οἱ λοιποὶ 
πάντες Ὀεϊον). ᾿Εκείνων ψΠετα ἰΐ 

ἢγβί οσοιγ5 (αἴζευ αὐτούς) τηδαης {Π6 
{Π|γὰ οἸαβ5: Ραΐ Ἰαΐθυ (αἴίου ὅσον) ἰΐ 
ΤήΘ8Π5 ἴΠ6 βεοοηὰ οἷδϑβ5. 

6. ἕνα δὲ μ. ἢ δεύτ.] Ορ. ἑνός που 
καὶ δευτέρου 111 12 (ποίε). 

τ8. φαύλην ἄγειν] (ρΡ. θαυμαστὸν 
ἦγον ἵν ἡ (ποίε). 

ΝΙΠ. 7114 ὀεεέ «γα ταγεεί γιδ 
7)ογ ἐλάε φργεαελε 171. σογιῤονίγι δὲς 
567 2,10715 ἴς 10 αἵηὲ αὐ ῥίεαξίγι Οοά, 

ΤΟ 

15 

20 
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ταύτας φέρῃ τὰς ψήφους": τὴν δὲ τῶν ἔξωθεν δόξαν, τὴν 
πεπλανημένην καὶ ἄτεχνον, μηδὲ εἰς νοῦν βαλέσθω ποτέ. 
482. Μὴ τοίνυν μήτε ὁ τῆς διδασκαλίας ἀναδεξάμενος τὸν 

ἀγῶνα ταῖς τῶν ἔξωθεν εὐφημίαις προσεχέτω, μηδὲ ἀπὸ 

τούτων τὴν ἑαυτοῦ καταβαλλέτω ψυχήν" ἀλλ᾽ ἐργαζόμενος 
τοὺς λόγους, ὡς ἂν ἀρέσειε τῷ θεῷ (οὗτος γὰρ αὐτῷ κανὼν 
καὶ ὅρος ἔστω μόνος τῆς ἀρίστης δημιουργίας ἐκείνων, μὴ 

κρότοι, μηδὲ εὐφημίαι), εἰ μὲν ἐπαινοῖτο καὶ παρὰ τῶν 
ἀνθρώπων, μὴ διακρουέσθω τὰ ἐγκώμια: μὴ παρεχόντων 

δὲ αὐτὰ τῶν ἀκροατῶν, μηδὲ ζητείτω, μηδὲ ἀλγείτω. 

483. ἱκανὴ γὰρ αὐτῷ παραμυθία τῶν πόνων, καὶ πάντων 

μείζων, ὅταν ἑαυτῷ συνειδέναι δύνηται, πρὸς ἀρέσκειαν 

τοῦ θεοῦ συντιθεὶς καὶ ῥυθμίζων τὴν διδασκαλίαν. 

ΨΙ1Π. 484. Καὶ γὰρ ἂν φθάσῃ τῇ τῶν ἀλόγων ἐπαίνων 
ἐπιθυμίᾳ ἁλῶναι, οὐδὲν αὐτῷ τῶν πολλῶν πόνων ὄφελος, 
οὐδὲ τῆς ἐν τῷ λέγειν δυνάμεως. τὰς γὰρ ἀνοήτους τῶν 

πολλῶν καταγνώσεις μὴ δυναμένη φέρειν ψυχὴ ἐκλύεται 

καὶ τὴν περὶ τὸ λέγειν ῥίπτει σπουδήν. διὰ τοῦτο χρὴ 

μάλιστα πάντων πεπαιδεῦσθαι ἐπαίνων ὑπερορᾶν" οὐ γὰρ 

ἀρκεῖ τὸ λέγειν εἰδέναι πρὸς τὴν ταύτης τῆς δυνάμεως 

φυλακὴν, ἂν μὴ καὶ τοῦτο προσῇ. 485. Εἰ δέ τις ἀκριβῶς 
ἐξετάζειν ἐθέλοι καὶ τὸν ἐν ἐνδείᾳ καθεστῶτα ταύτης τῆς 

ἀρετῆς, εὑρήσει δεόμενον τοῦ τῶν ἐπαίνων καταφρονεῖν 
οὐχ ἧττον ἢ τοῦτον. 486. Καὶ γὰρ πολλὰ ἁμαρτάνειν 

6 τω θεω]- μενετω 2 [] 8 επαινειται νὰ]ρ τὸ των ακουοντων οἵ [Π μὴ 

ζητ. μηδὲ νὰ ]σ || τἰ παντων] πασων γὅ [[Ϊ 13 ΟΠῚ του οἶνΖ ᾿ 14 ΟΠ ἀλογων α 

18 χρη παντων μαλλον ἔ 

2ἐατίδε οΥΓ η1ογι ἐξααῖς ἐο σητῶν, λαΐγεα, 
ἀγα τεγιελαγιαὐέογιδσς, γε ὃν ἐδε 
φεγισ σέο μέ ἐοτυαγας ἐλε σηεοέτεζεῖ 
2γέκελεγ. 

ἁλῶναι] Φθάνω τῆοτα πβιι8 }]} Υ 

1. τῶν ἔξωθεν] (. τοὺς ἔξωθεν 
Ϊ 4 (ποίε). 

6. ὡς ἂν ἀρέσειε] “ ἦγι ἐλέ ταν 771 
τυλίελ ἀξ εομαὶ ὁδοί ῥῥεαξε᾽ : ἄν σοα5 
ψ ἢ ἀρέσειε, ποΐ νν»] ἢ ὡς. 15. 

9. μὴ διακρ. 7 “ 1εΐ ἴηι το γεζεεί." 
11. πάντων] 55. πόνων. ΜΙ 

πασῶν (566. οΥο4] ποίθ) ΞΌΡΡΙΥ 
παραμυθιῶν. 

ΝΙΠ1. 7714 εἴογέ ἐο τυΐγε ἐλέ αῤ- 

ἴ Κ65 (Π6 Ρδυίοῖρ! 6: θα ορ. Ατ. “:Φ. 
935 φθαίης ἔτ᾽ εἰς ἐκκλησίαν ἐλθεῖν. 

17. ἐκλύεται] " ἐξ ἐγεγεεῤἑεά.᾽ 
22. τὸν ἐν ἐνδι κτλ. 1.6. (ῃς 

1655 δ]οχιιθηΐ ργθδοῃου. 

με... 
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δ᾿ ΄7ὔ - ἴω - , [4 , 

ἀναγκασθήσεται, τῆς τῶν πολλῶν δόξης ἥττων γενόμενος" 

ἀτονῶν γὰρ ἐξισωθῆναι τοῖς εὐδοκιμοῦσι κατὰ τὴν τοῦ 
λέγειν ἀρετὴν, ἐπιβουλεύειν τε αὐτοῖς καὶ διαφθονεῖσθαι, 

καὶ μέμφεσθαι μάτην, καὶ πολλὰ τοιαῦτα ἀσχημονεῖν οὐ 
͵ ᾽ ἈΝ ἂΡ Α͂ ΕΝ ἈΝ Ἀ 

παραιτήσεται, ἀλλὰ πάντα τολμήσει, κἂν τὴν Ψυχὴν 
» ,ὔ “ ς Ν -“ Ν ᾿] [ ͵ ᾽ Ἀ “ 

ἀπολέσθαι δέη, ὑπὲρ τοῦ τὴν ἐκείνων δόξαν εἰς τὴν τῆς 
’, - 

ἐδίας εὐτελείας καταγαγεῖν ταπεινότητα. 487. Πρὸς δὲ 
’ὔ -“ “ -“ 

τούτοις καὶ τῶν ἱδρώτων ἀποστήσεται τῶν περὶ τὸ πονεῖν, 
ἢ δ “ Ὁ “, 

νάρκης ὥσπερ τινὸς κατασκεδασθείσης αὐτοῦ τῆς ψυχῆς. 
᾿, Ν οἷ “- “-“ 

τὸ γὰρ πολλὰ μοχθοῦντα ἐλάττονα καρποῦσθαι ἐγκώμια 
4 Ν " Ν , Ν . υ Ν ᾽ 
ἱκανὸν καταβαλεῖν καὶ τρέψαι πρὸς ὕπνον βαθὺν τὸν οὐ 

δυνάμενον ἐγκωμίων καταφρονεῖν" ἐπεὶ καὶ γεωργὸς, ὅταν 
᾽ , ΄ ͵ 

εἰς λεπτόγεων κάμνῃ χωρίον καὶ πέτρας ἀναγκάζηται 

γεωργεῖν, ταχέως ἀφίσταται τοῦ πονεῖν, ἢν μὴ πολλὴν 
Ἢ ἘΞ 9 ᾿Ξ 

περὶ τὸ πρᾶγμα κεκτημένος ἢ τὴν προθυμίαν, ἢ λιμοῦ 
΄ 5 ’ Μ » Ν . Ἁ “ -“ 

δέος ἐπικείμενον ἔχη. 488. Εἰ γὰρ οἱ μετὰ πολλῆς τῆς 
- ᾿ ; 7, ἿΞ 
ἐξουσίας δυνάμενοι λέγειν τοσαύτης δέονται τῆς γυμνασίας 

- ς { 

πρὸς τὴν τῆς κτήσεως φυλακήν, ὁ μηδὲν ὅλως συναγαγὼν, 
-“ “ , - , 

ἀλλ᾽ ἐν τοῖς ἀγῶσιν ἀναγκαζόμενος μελετᾶν, πόσην ὑπο- 

9 

15 

᾿Ὶ ΄ , 5 

στήσεται τὴν δυσχέρειαν, πόσον θόρυβον, πόσην ταραχὴν, 20 
“ ἌΧ λ, “-“ “- , θ , “- ὃ θῇ - 

ἵνα πολλῷ τῷ μόχθῳ μικρόν τι συναγαγεῖν δυνηθῇ; 

480. ᾿Αν δέ τις καὶ τῶν μετ᾽ αὐτοῦ τεταγμένων, καὶ τὴν 
᾿᾽ ͵ ΄ , 5 ψ- - γΩ “- Σ , 

ἐλάττω τάξιν λαχόντων, ἐν τῷ μέρει τούτῳ μᾶλλον ἐκείνου 

διαφανῆναι δυνηθῇ, θείας τινὸς δεῖ ψυχῆς ἐνταῦθα, ὥστε 

1 ἥττων γενομενος] ἐρων 2 [ 6 απολεσαι 2 νυ]σ || 9 καταχεθεισης (510) ἔ [] 

επιπεσουσὴς α ᾿Ϊ τη ψυχη] οΟΥ̓́Ζ2 νὰ]ρ || 12 ἐπεὶ και] ο Ζ νὰ] || 13 λεπτογεον 

8ο ἴτας λεπτογαιον ὈΓΖ λεπτογειον ἃ νυ]σ ᾿ἰ 22 μετ᾽ αὐτὸν γ΄ νὰ]σ 

“. ἀτονῶν κτλ. “ δεΐγιρ τεγιαὐϊε ςΠαρίθι, παθῶν τὸν ὄχλον κατασκε- 5 Ρ 
20 γίνα! γαριοις ῥγεαελενς.᾽ δάζει τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς : αὐν. οῤῥτεργι. 

3. διαφθονεῖσθαι)͵ ΜεΥγῦβ οοπι- τἹΖ, γμηοηασέ. 11 1τοϑ , πολλὴν τῆς 
Ρουπᾶξεα νυν διά οἴϊεηῃ 5ἰρη!ν ψυχῆς κατασκεδάσαι νάρκην. 
τἰναϊτυ, ἀπ ὙΠῈΠ [15 5 ἴῃ8 οᾶβα 11. ὕπνον] '.6. ἸείΠατργ. 
[ΠΕ ατα ΟΠ! ον ἀϑεὰ 1π {Π6 πη! α]6 : 13. λεπτόγεων] ΟΡ. λεπτόγεα καὶ 
ςΡ. διατοξεύεσθαι, διακοντίζεσθαι. ἀπόκρημνα ἰϊ 4 (ποίεε). 

9. νάρκης] “γιτεγρόγι655. Εοτ ἴῃς 24. διαφανῆναι) “ἐο ὀεζοηιέ 7α- 
ςοπΒίγιοιοη οἵ κατασκεδ. νΥἱ1ἢ σεη. »ριοιές.᾽ἢ 
(τῆς ψυχῆς) ορΡ.» αἱ (ῃε επά οἵἉ [15 
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ν» ΄ “ ͵ Ἂ; ς ᾿Ὶ } 7ὔ -“ Ν 

μὴ ἁλῶναι βασκανίᾳ, μηδὲ ὑπὸ ἀθυμίας καταπεσεῖν. τὸ 
“ -“" ᾿] Ἁ Ρ] Ἂ)ὦ 

γὰρ ὑπὸ τῶν ἐλαττόνων παρευημερεῖσθαι αὐτὸν ἐν ἀξιώ- 
-“ ͵ ’ὔ ΕῚ ΄- 

ματι καθεστῶτα μείζονι, καὶ φέρειν γενναίως, οὐ τῆς 
΄ 0. “ ς , ᾽ ΄ ᾿ ῇ Ἄ 

τυχούσης, οὐδὲ τῆς ἡμετέρας, ἀλλά τινος ἀδαμαντίνης ἂν 
» “Ὁ ΕΝ Ἁ ᾿] , ἢ 3 ᾿ ν᾿ ΕΒ «ς 

εἴη ψυχῆς. 40ο. Κἂν μὲν ἐπιεικὴς ἢ καὶ μέτριος ἄγαν ὁ 
“-“ ς “ ’, δ. ΄ ΕΥ̓ 

παρευδοκιμῶν, φορητὸν ὁπωσοῦν γίνεται τὸ πάθος" ἂν δὲ 
΄ 

καὶ θρασὺς καὶ ἀλαζὼν καὶ φιλόδοξος, θάνατον ἐκείνῳ 
καθ᾽ ἑκάστην εὐκτέον ἡμέραν, οὕτως αὐτῷ πικρὰν κατα- 

Υ̓ Ἁ ψ» “ 

στήσει τὴν ζωὴν, ἐπεμβαίνων φανερῶς, καταμωκώμενος 

λάθρα, τῆς ἐξουσίας πολλὰ παρασπῶν τῆς ἐκείνου, πάντα 
Ἁ ἊΝ, , 

αὐτὸς εἶναι βουλόμενος. μεγίστην δὲ ἐν ἅπασι τούτοις 
᾽ ΄ Ν “ 7 ΄ὕ δ 
ἀσφάλειαν τὴν ἐν τῷ λέγειν κέκτηται παῤῥησίαν, καὶ τὴν 

“ ΄ ἈΝ ᾽ ν Ν ᾿ Ν -“ Ν 

τοῦ πλήθους περὶ αὐτὸν σπουδὴν, καὶ τὸ φιλεῖσθαι παρὰ 
τών ἀρχομένων ἁπάντων. 401. ἢ οὐκ οἶδας, ὅσος ταῖς 

τῶν Χριστιανῶν ψυχαῖς λόγων ἔρως εἰσεκώμασε νῦν; καὶ 

ὅτι μάλιστα πάντων οἱ τούτους ἀσκοῦντες ἐν τιμῇ, οὐ 
ἡ -" » , ᾿ ἈΝ ἈΝ Ἁ “-“ -“ ὔ 

παρὰ τοῖς ἔξωθεν μόνον, ἀλλὰ καὶ παρὰ τοῖς τῆς πίστεως 
“ 3 , ,ὔ Ψ 

οἰκείοις; 492. Πῶς οὖν ἄν τις ἐνέγκοι τοσαύτην αἰσχύνην, 
[ “ ἣ, ͵ ͵ Ὁ Ἁ “ 

ὅταν αὐτοῦ μὲν φθεγγομένου πάντες συγώσι, καὶ διοχλεῖ- 
“ ΄ Ν Ω » Ἷ 

σθαι νομίζωσι, καὶ τοῦ λόγου τὸ τέλος, ὥσπέρ τινα πόνων 
Α. ΄ 

ἀνάπαυσιν, περιμένωσι" θατέρου δὲ καὶ μακρὰ λέγοντος 
΄΄ ,ὔ 

μετὰ προθυμίας ἀκούωσιν, καὶ παύσεσθαι μέλλοντος 
ἴω , Ί 

δυσχεραίνωσι, καὶ σιγᾶν βουλομένου παροξύνωνται; 
“ -“ 53 -» 

493. Ταῦτα γὰρ εἰ καὶ μικρά σοι δοκεῖ εἶναι νῦν καὶ 
᾽ ͵ ᾿ ἼΩΝ ὑπ ΄, ᾽ 4. “τ ΄ ᾽ ν 

εὐκαταφρόνητα, διὰ τὸ ἀπείρατον: ἀλλ᾽ ἱκανά γε ἐστὶ 
7ὔ » Ν -“ -“ ὃ ὔ ΕΥ ἣν 

προθυμίαν σβέσαι, καὶ ψυχῆς παραλῦσαι δύναμιν, ἢν μὴ 
Ν “ “-“ 

πάντων τις ἑαυτὸν τῶν ἀνθρωπίνων ἀνασπάσας παθῶν 

Ι ὑπο] παρα  |Ϊ 7 θανατος Υ [Ϊ ὃ εὐκταῖον Υ ᾿ὶ 9 ὑπερβαινων ναὶρ 

11 τουτοις τὴν ἀσφαλειαν νὰ]ὶρ || 19 διενοχλεισθαι ναὶρ ᾿ 22 μακροθυμιας γ' 

γψὰ]ρ [|.25 ἀπειραστον Υ ἀαπειροτατον ( ̓]ὶ 26 προθ. σβεσαι ψυχης και τὴν δυναμιν 

αὐτης παραλ. ς 

2. παρευημ.] “10 ὧε φτηγῥασσεί ὀεγογιαὶ »11716.᾽ 
ἦγ1 οΐγιξ ο77 σιέσεεδς᾽ : οΡ. παρευδο- 9. καταμωκ. ] " οτὀίγι αὐ ἀέρι." 
κιμῶν, ἰιηπηρα!]αίο νυ αἰζου. 15. εἰσεκώμασε) (. εἰσεκώμασεν 

8. οὐ τὴς τύυχι κτλ] “Ἰυψες, {πὺ ἠπῈ ἡ πΟίΕ)Σ 
γογιαἴ αγὲ ογ 71α47.})2} γ,116]΄, εἐγίαϊγν ι6. ἐν τιμῇ] 56. εἰσίν. 
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« ᾽ὔ - 3 ΄ να - ’ὔ 

ὁμοίως ταῖς ἀσωμάτοις μελετήσῃ διακεῖσθαι δυνάμεσιν, 
« 7 Ζ , ’ » ᾽ὔ « 2 Ἀ "4 

αἱ μήτε φθόνῳ, μήτε δόξης ἔρωτι, μήτε ἑτέρῳ τινὶ τοιούτῳ 
θ “Ὁ ΄7ὔ 2 Ἂ ϑ' ΄ 2 » ,ὔ 

ηρῶνται νοσήματι. 494. Εἰ μὲν οὖν τίς ἐστιν ἀνθρώπων 
τοιοῦτος, ὡς δύνασθαι τὸ δυσθήρατον τοῦτο καὶ ἀκαταγώ- 

’ὔ δ - “- 

νιστον καὶ ἀνήμερον θηρίον, τὴν τῶν πολλῶν δόξαν, κατα- 
- ᾿ ἈΝ Ἂν δι ει 5 , ᾿ς - 

πατεῖν, καὶ τὰἂς πολλᾶς αὑτῆς ἐκτέμνειν κεφαλᾶς, μᾶλλον 
Ν Ν “ Ἂν » Ἁ - 

δὲ μηδὲ φῦναι τὴν ἀρχὴν συγχωρεῖν, δυνήσεται εὐκόλως 
Ν Ἔ , 

καὶ τὰς πολλὰς ταύτας ἀποκρούεσθαι προσβολὰς, καὶ 
» “ Ν ψΨ᾿ ͵ὔ , Ὺ Ν » 5 

εὐδιεινοῦ τινὸς ἀπολαύειν λιμένος" ταύτης δὲ οὐκ ἀπηλ- 
΄ , , “- Ν , Ὁ ν 

λαγμένος, πόλεμόν τινα πολυειδῆ καὶ θόρυβον συνεχῆ καὶ 
2 ΄ Ν “- ων - Ν Ε 7 

ἀθυμίας καὶ τῶν λοιπῶν παθῶν τὸν ὄχλον κατασκεδάζει 

τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς. 
ὃ ’ “Δ » » .- » - ΄ ,ἷ Χ υσκολίας; ἃς οὔτε εἰπεῖν οὔτε μαθεῖν δυνήσεταί τις, μὴ 

495. Τί δεῖ τὰς λοιπὰς καταλέγειν 

ἐπὶ τῶν πραγμάτων γενόμενος αὐτῶν. 

6 εκτεμειν Υ νὰὶσ ᾿ἰ 9. εὐδινου (-εινου) Δοάσῃ]νΥΖ ευὐδιου {γ΄ νὰ]ρ 

11 κατασκεδασει ἴτηιι ΟΙἷν κατασκευαΐζει ἀν ἴταπο νι]ρ || ᾷ12 τὴ Ψυχὴ ὈΖ ΠΘῊΓ 

5. θηρίον] (ρ. Ρ]αϊ. Κεῤ. 588 6 
θηρίου ποικίλου καὶ πολυκεφάλου. 

6. τὰς π. κεφαλάς] [κε {Ποξε οὗ 

ἴπγεθ δά]θοίναὶ ἔὈΥπῚ5 ατα ἰοππᾶ : 
νἱΖ. εὐδιεινός, εὔδιος, απ εὐδὶνός. 
Ηε τε]εοῖβ [Π6 ἔουπιβ εὐδεινός ἀπά 

ἴῃς Ηγάτα Κι Πεὰ Ὀγ Ηδτδο]αβ. 
76. μᾶλλον δέ κτλ. “ Ογ γαΐλεγ 

ηοΐ ἐο αἰίοτω 1 ἐο σγοτὺ αἱ αἰΐ.᾽ 
9. εὐδιεινοῦ}] (ἝΟρ. ΡΙαί. ζΖερ. 

919 Α εὐδιεινὴν γαλήνην παρασχών. 
ΕἸΕΙὰ ἴῃ Πὶβ ποία οὔ 2707}177. 771 
7α:ί. 540 Ὲ 5Πενν5 {Παΐ ΠῸΠπι εὐδία 

εὐδιηνός. 
11. κατασκεδάζει] ΟΡ. οη νάρκης 

ΔΌονε. 
13. μὴ ἐπὶ τῶν πρ. γ. αὐ.] " 17 ἀξ 

λας τιοΐ λαα αείπαϊ οαῤεγίεφγιες οὐ ἐδ 
ἐἔγε᾽ : ἴον ἴΠ6 υδε οἵ ἐπὶ ορ. ἐπὶ τῶν 
οἰάκων 1ἰϊ 7 (ποίε). 

5 

ΙΟ 



ΣΕ ΤΤῚΣ 

Χ οὐδὲν μεγας ! 

ἈΘΡΌΩΣ 

Τάδε ἔνεστιν ἐν τῷ ς΄ λόγῳ. 
σ Ν -“ 3 ᾽, -“ ε Ψ ε ,ὔ ε ΄ 

Οτι καὶ ταῖς εὐθύναις τῶν ἑτέροις ἁμαρτανομένων ὑπο- 

κεινται οἱ ἱερεῖς. 
΄σ -“ ’ὔ ἊΝ ’ 

Οτι τῶν μοναζόντων πλείονος δέονται ἀκριβείας. 
[2 ε ΄ Ν 

Οτι πλείονος εὐκολίας ἀπολαύει ὃ μονάζων παρὰ τὸν 

ἐκκλησίας προεστῶτα. 
ψ “- ΠῚ ΄ Ν ΄ ΕῚ ’ὔ ε 
Οτι τῆς οἰκουμένης τὴν προστασίαν ἐμπεπίστευται ὃ 

΄ ᾽ν 

ἱερεὺς, καὶ ἕτερα πράγματα φρικτά. 
σ Ν , 5 ΄ ῳ Ν Ν ε ΄ὕ 
Οτι πρὸς πάντα ἐπιτήδειον εἶναι χρὴ τὸν ἱερέα. 

“ 9 “ Ν ΄ ε κ ΄ ΄ 
Οτι οὐχ οὕτω τὸ μονάζειν, ὡς τὸ πλήθους προεστάναι 

καλῶς, καρτερίας σημεῖον. 
Ψ 3 ε Ν “ ΕἸ “ “ θ᾽ ε ἣν ΝΜ ν 

Οτι οὐχ ὑπὲρ τῶν αὐτῶν, τῷ τε καθ΄ ἑαυτὸν ὄντι καὶ 
-“" ,ὔ’ ε 2 ’ 

τῷ ἐν μέσῳ στρεφομένῳ, ἡ ασκησίς ἐστιν. 
΄ ΓῚ , Ἀ ΕῚ Ν ε » ςε Ν μὲ ΓΙᾺ ε 

Οτι εὐκολώτερον τὴν ἀρετὴν οἱ καθ᾽ ἑαυτοὺς ὄντες ἢ οἱ 

πολλῶν φροντίζοντες κατορθοῦσιν. 
ψ “-“ - - ε ’ 

Οτι οὐ χρὴ καταφρονεῖν τῆς τῶν πολλῶν ὑπολήψεως, 
Ἃ Ν φ ΄ 

κἂν ψευδὴς οὖσα τύχῃ. 
σ 3 ͵ὔ “ “ ὔ 

Οτι οὐ μέγα σῶσαι ἑαυτόν. 
“ « ΄, ΄ ΄ ν ΩΝ ε ΄ 
Οτι πολλῷ χαλεπωτέρα μένει τιμωρία τὰ τῶν ἱερέων 

Ε. “ - 

ἁμαρτήματα, ἢ τὰ τῶν ἰδιωτών. 
᾿ ΄ ΄ κ - 58) 7 α Η 
Ἔκ παραδειγμάτων παράστασις καὶ τῆς ὀδύνης τῆς διὰ 

Ἂς - 

τὴν προσδοκίαν τῆς ἱερωσύνης γενομένης, καὶ τοῦ 
’ὔ 

φόβου. 
σ ΄ “-“ 

Οτι παντὸς πολέμου χαλεπώτερος ὃ τοῦ διαβόλου πρὸς 

ἡμᾶς. 

ΧΙ γιγνομενὴς ο {| ΧΙΪ προς ἡμας] πειρασμος γ΄ να]ρ 

'“ἥ»-.-. 



ΥΙ. ἢ 2Ὲ ΞΑΓΕΚΦΟΤΙΟ [41 

Ι. 496. Καὶ τὰ μὲν ἐνταῦθα τοιαῦτα, οἷάπερ ἤκουσας" 
- “- γ}»Ψ “ 

τὰ δὲ ἐκεῖ πῶς οἴσομεν, ὅταν καθ᾽ ἕκαστον τῶν πιστευθέντων 
Ν ΄ , » Χ ᾿ 

ἀναγκαζώμεθα τὰς εὐθύνας ὑπέχειν ; οὐ γὰρ μέχρις αἰσχύ- 
΄ 

νης ἡ ζημία, ἀλλὰ καὶ αἰώνιος ἐκδέχεται κόλασις. 427. Τὸ 
Η͂ " πιλοῖς , 6 Ὸ ΝΑ Ἀν τῷ γ Φ χ' Ξστν 

γὰρ, Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε, ὅτι αὐτοὶ 
[οἷ “ “-“ “ γ' 

ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν, ὡς λόγον ἀποδώσον- 
Ψ “- 

τες, εἰ καὶ πρότερον εἶπον, ἀλλ᾽ οὐδὲ νῦν σιωπήσομαι. ὁ 
γὰρ φόβος ταύτης τῆς ἀπειλῆς συνεχῶς κατασείει μου τὴν 

Δ, [ω , ᾽ὔ 

ψυχήν. 408. Εἰ γὰρ τῷ μόνον ἕνα σκανδαλίζοντι, καὶ 
΄, , “, ,, 5 ἈΝ - Ε] Ν 

ἐλάχιστον, συμφέρει ἵνα μύλος ὀνικὸς κρεμασθῇ εἰς τὸν 
"᾿ ν -“ Ἁ 

τράχηλον αὐτοῦ, καὶ καταποντισθῇ εἰς τὴν θάλατταν, καὶ 
“-“ ον ν»Ἅ» 

πάντες οἱ τὴν συνείδησιν τῶν ἀδελφῶν τύπτοντες εἰς 
᾿, ε "ὦ , 

αὐτὸν ἁμαρτάνουσι τὸν Χριστόν" οἱ μὴ μόνον ἕνα καὶ 
- ἣν [ο ᾿-" 

δύο καὶ τρεῖς, ἀλλὰ πλήθη τοσαῦτα ἀπολλύντες, τί ποτε 
,ὔ ν᾽ 8 Ν 

ἄρα πείσονται, καὶ ποίαν δώσουσι δίκην; 490. Οὐδὲ γὰρ 
᾿] ΕΒ - 

ἀπειρίαν ἐστὶν αἰτιάσασθαι, οὐδὲ εἰς ἄγνοιαν καταφυγεῖν, 
᾽ὔ ΕῚ ἈΝ “ Ἂ 

οὐδὲ ἀνάγκην προβαλέσθαι καὶ βίαν: ἀλλὰ θᾶττον ἄν τις 
-“ ϑ. ἐν “ » ͵7ὔ 7 

τῶν ἀρχομένων, εἴγε ἐνῆν, ἐν ταῖς οἰκείαις ἁμαρτίαις 
. ΠῚ - ΄, ε 

ἐχρήσατο ταύτῃ τῇ καταφυγῇ, ἢ ἐν ταῖς ἑτέρων οἱ προεσ- 
“-“ εἰ ς ᾿" - 

τῶτες. 5οο. Τί δήποτε; ὅτι ὁ ταχθεὶς τὰς τῶν ἄλλων 
᾽ ’ » »-“ Ν Ά, Ν , 

ἀγνοίας ἐπανορθοῦν, καὶ τὸν διαβολικὸν πόλεμον προμη- 
Ἁ Ψ 

νύειν ἐρχόμενον, οὐ δυνήσεται προβαλέσθαι τὴν ἄγνοιαν, 
“-“ [ ᾽ , 

οὐδὲ εἰπεῖν, Οὐκ ἤκουσα τῆς σάλπιγγος, οὐ προήδειν τὸν 
πόλεμον. οι. ᾿Επὶ τούτῳ γὰρ ἐκάθισεν, ὡς ὁ ᾿Ιεζεκιήλ, 

6 δωσοντες ἔ οὔ] ὡς λογον ἀποδωσοντες Υ ᾿ ΤΙ καταποντισθὴ] ριφη 2 [! 

12 παντες οσοι....τυπτουσι ΥΖ 

ΕΣ 2γιδεὶ τοῦ} δε ζδία αε- 
εοτερα ἰός 707 ἐλε εἴγις οὐ δὶς Μοεά. 

2. ἐκεῖ] ἴῃ ἴῃς ποχί ννου]Ἱά. 
3. οὐ. μέχρις αἰσ.]} 5ς. ἴσταται : 

“ ἄοές γ10ΐ 6γα] τυτέλ αἰἱδργαςε᾽ : οΡ. οὐκ 
ἔστη μέχρι τούτου ἰὶ τ (ποίε). 

5. πείθεσθε] ἩΡΥ. ΧΙ 17: ΟΡ. 
ἮῚ 18 αθονε σφό λ7:. 

9-. τῷ σκανδ.} Μαῖί. χν!ὶ 6. 
12. πάντες οἱ τὴν σ.} τ (οτ. ν11] 

12. 

17. προβαλέσθαι] “9 ιέ 707- 
τυαγεἶ ἂς αὐ ἐχεδο᾽ : ΠΡ. τὴν ἑτέρων 
προβαλλόμενοι βίαν ἵν 2 (ῃοί6). 

τὐ. θᾶττον ἄν τις κτλ.] ΔΥΉδη 
Ἰαγιηθη δἰ, {ΠΟῪ ΠΊΔΥ δχοιιδα {ΠΕ ὶγ 
τηϊδοοηάιοί ὈΥ Δ]]ρὶπηρ Ἰσποόύαηοθ ; 
Ῥπῖ [Π6 ῥυίθδί μα πὸ βισἢ δχοιιβε ἴο 
οὔἴευ, (οσ ἢ6 15 ὄχρύεββιυ οπαγρϑά 
ἢ (ἢ ἀπ οἵ ψαγηΐϊηρ Τηθῃ 
ἀραϊηβὶ δίῃ. 

2... Ἴεζεκ. ΕἸ ΖΟῖς, 111 1. 
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φησιν, ἵνα καὶ τοῖς ἄλλοις σαλπίζῃ, καὶ προμηνύῃ τὰ 
μέλλοντα δυσχερῆ. καὶ διὰ τοῦτο ἀπαραίτητος ἡ κόλασις, 

ἐὰν γὰρ τῆς ῥομφαίας 
ἐρχομένης μὴ σαλπίσῃ τῷ λαῷ μηδὲ σημάνῃ (φησὶν) ὁ 

σκοπὸς, καὶ ἐλθοῦσα ἡ ῥομφαία λάβῃ ψυχήν: αὐτὴ μὲν 

. Ἁ ,, 

κἂν εἷς ὧν ὁ ἀπολωλὼς τύχη. 

κ Ἀ ΠῚ , 4. ᾧς ἣν Ν ᾿ ᾿ ἡ γα Ε Ν 
διὰ τὴν ἀνομίαν αὐτῆς ἐλήφθη, τὸ δὲ αἷμα αὐτῆς ἐκ χειρὸς 

ΤΊΣ 
5 -“ 2 “ " ᾽ὔ 

ὠθῶν εἰς οὕτως ἄφυκτον δίκην. 

τοῦ σκοποῦ ἐκζητήσω. 502. Παῦσαι τοίνυν ἡμᾶς 

503. Οὐ γὰρ ὑπὲρ στρα- 
.} “ ε , 

τηγίας οὐδὲ βασιλείας ἡμῖν ὁ λόγος, ἀλλ᾽ ὑπὲρ πράγματος 
- ᾽ “- , “-“ 

ἀγγελικῆς ἀρετῆς δεομένου. 504. Καὶ γὰρ τῶν ἀκτίνων 
“- “ -»" ᾿ “ 

αὐτῶν καθαρωτέραν τῷ ἱερεῖ τὴν ψυχὴν εἶναι δεῖ, ἵνα μή 
ποτε αὐτὸν ἔρημον καταλιμπάνῃ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἵνα 

͵ , “Ὁ ᾿ 3 ΝΜ τ᾿ Χ ΄“- Ν τ 5 Ἁ 

δύνηται λέγειν: Ζῶ δὲ οὐκ ἔτι ἐγὼ, ζῆ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός. 
5 Ἁ ΄ Ν », τὸ “ Ἁ , Ἀ 

ὅθ δ Ἦν γαᾶρ οὐ τὴν ἔρημον οἰκοῦντες καὶ πόλεως καὶ 

ἀγορᾶς καὶ τῶν ἐκεῖθεν ἀπηλλαγμένοι θορύβων καὶ δια- 
Ν , εἶ “ ᾽ »» ᾽ 2 ., 

παντὸς λιμένων καὶ γαλήνης ἀπολαύοντες οὐκ ἐθέλουσι 

θαῤῥεῖν τῇ τῆς διαίτης ἐκείνης ἀσφαλείᾳ, ἀλλὰ ί. αῤῥεῖν τῇ τῆς ης ης ἀσφαλείᾳ, ἀλλὰ μυρίας 
Ν Ω 

ἑτέρας προστιθέασι φυλακὰς, πάντοθεν ἑαυτοὺς περιφράτ- 

τοντες, καὶ μετὰ πολλῆς τῆς ἀκριβείας καὶ λέγειν ἅπαντα 

καὶ πράττειν σπουδάζοντες, ἵνα μετὰ παῤῥησίας καὶ 

καθαρότητος εἰλικρινοῦς, ὅσον εἰς ἀνθρωπείαν ἧκε δύναμιν, 
προσιέναι τῷ θεῷ δύνωνται" πόσης οἴει δεῖν τῷ ἱερωμένῳ 

᾿Ν ΄ λ ΄, “ “ ἈΝ Μ ΄ 
καὶ δυνάμεως καὶ βίας, ὥστε δυνηθῆναι παντὸς ἐξαρπάσαι 

μολυσμοῦ τὴν ψυχὴν, καὶ ἀσινὲς τὸ πνευματικὸν τηρῆσαι 
“-“ “-“ “-“  Α 

κάλλος; 5ο6. Καὶ γὰρ πολλῷ μείζονος αὐτῷ δεῖ καθαρό- 

4 μήδε δυο μηδε τρεις ἴΖ 7 ζητήσω ἔ ᾿Ϊ 9 οὐδε ὑπερ βασιλειας γΖ2 νυ]ρ 

12 εγκαταλιμπανὴ οἵ [Ϊ τό λιμενος οἵΖ [] εθελουσι)] ἀνέχονται 2 ἰΪ 17 αλλα 

και μυριας Υ ᾿ἰ 24 συντηρησαι οἴγΖ 

3. ἐὰν γάρ κτλ.] ἘΖεϊκ. χΧΧΙ 6. 
11., 111. 7614 2γέεεέ γε σμαγαῖ 

αραΐγιοέ σεογισαί ἐδριῤέῥαίζογις τοΐέλ 
ἐϑε7ι ργεαΐεγ σἱρίίαγιεε ἔλα ἐλ γπογιᾷ. 
7.ε αἰατιρέγοις αἰῥιεγεηγόγιίς ο7 {ἦέ 
ριαίε σα ριαγν δὲ γαίαἱ ο ἀΐς ῥέαξε 
07) »εϊγι4ῖ. 

8. στρατ. οὐδὲ βασιλ.}1] ΟΡ. Πα 

εἰ μὲν γὰρ στρατηγίας ἡμῖν ἢ βασι- 
λείας αἵρεσις προὔκειτο κτλ. (ποίε). 

13. ζῶ δέ] 64]. ᾿ἰ 20. 
15. τῶν ἐκεῖθεν " αγίδῖγιν ἐλέγεε᾽ : 

1.6. ἔγοιῃ {Πε πόλις αῃηὰ ἀγορά. 
21. ὅσον εἰς κτλ.] “5ο γα» ἂς {λέ 

2σοτυεγ οὔ »ηαγε εγηγεῖξίεξα!᾽ : ΠΡ. τό γε 
εἰς ἐμὲ ἧκον ἱ 4 (ποίε). 
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ΕΝ 2 ’ Ἀ φ ᾽ὔ -“ Φ ’ὔ 

τητος, ἢ ἐκείνοις" καὶ ᾧ μείζονος δεῖ, οὗτος πλείοσιν 
“-“ ἵᾳ 

ἀνάγκαις ἐκείνων ὑπόκειται, ταῖς δυναμέναις αὐτὸν ῥυ- 
ποῦν, ἢν μὴ τῇ διηνεκεῖ νήψει καὶ τῷ πολλῷ τόνῳ χρησά- 

»Μ ΕῚ “-“ 5 ὰ Ν , ᾿ 

μενος ἄβατον αὐταῖς ἐργάσηται τὴν ψυχὴν. 507. Καὶ 

γὰρ προσώπων εὐμορφία, καὶ κινημάτων διάθρυψις, καὶ 
,ὔ ͵ μ ΝΥ ᾽ σε 

βαδίσεως ἐπιτήδευσις, καὶ φωνῆς διάκλασις, καὶ ὀφθαλμῶν 
᾿ » ν᾽ , 

ὑπογραφαὶ, καὶ παρειῶν ἐπιτρίμματα, καὶ πλεγμάτων 
, Ν -“ ᾿ ΝΝ [ ’ὔ , 

σύνθεσις, καὶ τριχῶν βαφαὶ, καὶ ἱματίων πολυτέλεια, 
Ν ,7ὔ , Ν ΄, , Ν , 

καὶ χρυσίων ποικιλία, καὶ λίθων κάλλος, καὶ μύρων 
᾽ ΄ Ν Μ ΄ «“Ὁ δι “-“ Σ , 

εὐοδμία, καὶ τᾶλλα πάντα, ἃ τὸ γυναικεῖον ἐπιτηδεύει 
, ε - Ἁ Ε Ν -» - “- 

γένος, ἱκανὰ θορυβῆσαι ψυχὴν, ἢν μὴ πολλῇ τῇ τῆς 

σωφροσύνης αὐστηρότητι ἀπεσκληκυΐα τύχῃ. ποῦ. ᾿Αλλὰ 
͵ ᾽ Ἁ 

τὸ μὲν ὑπὸ τούτων ταράττεσθαι, θαυμαστὸν οὐδέν: τὸ δὲ 

καὶ διὰ τῶν τούτοις ἐναντίων δύνασθαι βάλλειν τὸν διά- 

βολον καὶ κατατοξεύειν τὰς τῶν ἀνθρώπων ψυχᾶς, τοῦτό 

ἐστι τὸ πολλῆς ἐκπλήξεως καὶ ἀπορίας μεστόν. 111. "δη 
΄ -“ ιἶ “ 

γάρ τινες ταῦτα ἐκφυγόντες τὰ θήρατρα, τοῖς πολὺ τούτων 
Ν Ἁ Ἀ ΜΝ , »᾿ Ἁ 

καὶ γὰρ καὶ ἠμελημένη ὄψις, καὶ 
5» -" ΄ - -“ ’ 

αὐχμῶσα κόμη, καὶ ῥυπῶσα στολὴ, καὶ σχῆμα ἀνεπί- 

Ψ , οὗ 

ἀφεστηκόσιν ἑαλωσαν. 

πλαστον, καὶ ἦθος ἁπλοῦν, καὶ ῥῆμα ἀφελὲς, καὶ βάδισις 
᾽ ΄ Φ , 

ἀνεπιτήδευτος, καὶ ἀσχημάτιστος φωνὴ, καὶ τὸ πενίᾳ 
“ Ν -“ Ἄ, Ἁ ᾽ ΄ 

συζῆν, καὶ τὸ καταφρονεῖσθαι, καὶ τὸ ἀπροστατεῦτον, 
-Ὁ ξ “ 5 » 

καὶ ἡ μόνωσις, πρῶτον μὲν εἰς ἔλεον τὸν ὁρῶντα, ἀπ 

4 εργαζηται νὰὶσ [[ 7 επιτριμματα] επιγραφαι γ' ναὶσ || 8 συνθεσεις ΥΖ 

νὰϊρσ [[ 9. ποικιλια] ευπρεπεια οἵ ᾿ το ευωδιαι γἶ 

5. κινημ. διάθ.} “ συοἰμῤίοες 11 20Ὲ. 
γηιοτνδ7ρ1 7115: βαδίσ. ἐπιτήδ. " αἤέεείεα 
(γε γιεῖ710) σαϊζ᾽ : φων. διάκ. “ 5ο7 
(συοὐεῤῥιερ:5) ἐογιας ᾽ (ςΡ. διακλᾶσθαι) : 
ὀφθ. ὑπ. (ςΡ. Ζ]ογγεη. 1γ1 77α{:. 354 6) 
“ φτεί ἠγείγερ οὗ ἐλε 6γέ5,᾽ νεῖ ἢ ΒΕ θα πι. 
παρ. ἐπιτρ. (ΕἸ6] ἃ “7ο»ρη». γι 7712. 
Τηάδχ 11 ς.Ὁ. ἐπίτριμμα)" αϊγιεῖγερ οὗ 
ἐλε εὐδεξε᾽: πλεγμ. σύνθ. " ῥαϊέίγρ οὗ 
ἐλε λαΐγ.᾽ ΝΊ τπῈ σέπεγαὶ βεηβε οὗ 
Π6 ῥῬάᾶββασε ορ. ὔογηε. 7: τ 7]η:. 
501Α 544.: σα 7 λεραΐργηηι ἰα5147)1 

12. ἀπεσκλ.7' λαγαϊφγιφα.᾽ Νὸ Ρτε- 
βεηΐ ἀποσκέλλω 5 ἰουπά, Ὀαΐ (ΟΡ. 
σκέλλω : 566 «50 Γρμίίοοί 797. 11. 
Ϊ 510. 

111. 1τῦ. θήρατρα] ““γα-." 
19. αὐχμ. κ-ἢ" τεγικενέ λαΐγ.᾽ ΤῊΪ5 

δηαὰ (Π6 δοσοιηρδηγίηρσ οΠαγδοίου- 
ἰβίϊος. ἀγα ΡΥΘβα Δ ὈΪΥ ἴο ΡῈ ἰουηά 
διηοηρ ἰῃς “ νἱγρίηβ᾽᾽ ΟΥ̓Κ ΜΙ οννβ.᾽ 

2). ἀνεπίπλ.] "ποῖ ρΡαϊπτεα ονεγ᾽: 
Πδπος “ σέγεῤίδ,᾽ “ πμραεείσά.᾽ 

ΙΟ 

15 

20 
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5 », “ » Ἁ ΕΝ Ε Μ, ᾿ Ν 

ἐκείνου δὲ εἰς τὸν ἔσχατον ἤγαγεν ὄλεθρον. καὶ πολλοὶ 
, , ᾽ὔ “ ’ὔ 

τὰ πρότερα ἐκφυγόντες δίκτυα, τὰ διὰ τῶν χρυσίων, καὶ 
“ , “ ΄ “ - φ 3 

τῶν μύρων, καὶ τῶν ἱματίων, καὶ τῶν λοιπῶν ὧν εἶπον 

συγκείμενα, τούτοις τοῖς τοσοῦτον αὐτῶν ἀφεστηκόσιν 
΄ ᾿ ἐ 

5 εὐκόλως ἐνέπεσαν καὶ ἀπώλοντο. 5οο. Ὅταν οὖν καὶ 
᾿ ΄ὔ Ν Ν ΄ Ν ὍΝ “- Ν Ν 

διὰ πενίας καὶ διὰ πλούτου, καὶ διὰ καλλωπισμοῦ καὶ διὰ 

σχήματος εἰκῆ κειμένου, καὶ διὰ τρόπων τῶν τε ἐπιτη- 
“ “ ͵ ᾿ ΄ “- » 

δευτῶν καὶ τὼν ἀπλάστων, καὶ διὰ πάντων ἁπλῶς ὧν 
΄ -“ - ,ὔ 

ἀπηριθμησάμην, ὁ πόλεμος ἀναῤῥιπίζηται τῇ τοῦ θεωμένου 

το ψυχῇ, καὶ τὰ μηχανήματα αὐτὸν περιστοιχίζῃ παντα- 

χόθεν. πόθεν ἀναπνεῦσαι δυνήσεται, τοσούτων κύκλῳ 
, “ ͵ ͵ - 

περικειμένων παγών; ποίαν κατάδυσιν εὑρεῖν, οὐ λέγω 
Ἀ “ “ ΄ 

πρὸς τὸ μὴ κατὰ κράτος ἁλῶναι, τοῦτο μὲν γὰρ οὐ πάνυ 
Ρ] ΄ -“ -“ 

χαλεπὸν, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸ ἀτάραχον τῶν μιαρῶν λογι- 

15 σμῶν τὴν ἑαυτοῦ φυλάξαι ψυχήν; 5το. Καὶ παρίημι τὰς 
“ ᾿φ “-“ ΄ Ἀ 

τιμὰς, τὰς τῶν μυρίων αἰτίας κακῶν. 511. Αἱ μὲν γὰρ 
- - , “- - ’ 

παρὰ τῶν γυναικῶν γινόμεναι τῷ τῆς σωφροσύνης λυμαί- 
, ἈΝ , Ν , “ ᾿Ὶ 

νονταῖί τόνῳ, καὶ καταβάλλουσι δὲ πολλάκις, ὅταν τις μὴ 

διαπαντὸς ἀγρυπνεῖν εἰδῇ πρὸς τὰς τοιαύτας ἐπιβουλάς. 
20 512. Τὰς δὲ παρὰ τῶν ἀνδρῶν ἢν μὴ μετὰ πολλῆς τις 

͵ “ Ψ 5 5 ,ὔ ξὰ ὦ , 
δέξηται τῆς μεγαλοψυχίας, δύο ἐναντίοις ἁλίσκεται πάθεσι, 

“ “ ΄, ,ὔ ᾿ “ ““ 2 , 

τῇ τε τῆς θωπείας δουλοπρεπείᾳ, καὶ τῇ τῆς ἀλαζονείας 
-“ Ἀ ͵ὔ ᾽ 

ἀνοίᾳ, τοῖς μὲν θεραπεύουσιν αὐτὸν ὑποκύπτειν ἀναγκα- 
΄ ν - ΄ 

ζόμενος, διὰ δὲ τὰς παρ᾽ ἐκείνων τιμὰς κατὰ τῶν ἐλαττόνων 
“ ΄ , 

25 ἐξογκούμενος, καὶ εἰς τὸ τῆς ἀπονοίας ὠθούμενος βάραθρον. 
“ ᾽ “- Ν », Ὶ 

513. Ταῦτα εἴρηται μὲν παρ᾽ ἡμῶν: ὅσην δὲ ἔχει τὴν 
΄ » », Υ̓ “- “ “ “ ᾽ Ἀ 

βλάβην, οὐκ ἄν τις ἄνευ τῆς πείρας μάθοι καλῶς" οὐ γὰρ 

7 εικη κειμενου] ἡμελημενου α ᾿Ϊ 12 παγιδων ὈγΖ νὰ]ρ ἰ το μὴ διαγρυπνειν 

εἰδὴ γΖ Ι 20 εἰ μη νυὶρ || 24 ομῇ τιμας κατα των ἐλαττονων Ζ 

9. ἀναῤῥ.] “ἐς Μαγιγιεαί γίο ὦ ἰποχρῆϊ οὗ 5ῖπ θεϊηρσ οοπίγαβίβα νυ ἢ 
3 αηιε,᾽ “ ογι γαϊοα." Πομρ δῖα βυθ)] σαίοη {μουθῦν : [ἢ8 

14. λογισμῶν] “ἐλοιιρλΐε᾽ : [15 πηϑδηϊηρ “ἀρρεεῖθ᾽ 1ἰ5 οα πὰ Ὀεὶονν 
(6 ογάϊπαυν) δ5εηβε οὗ ἴπΠ86 νψοτά (λογισμὸς ἄτοποϑ). 
5ΘΘΙῚ5 ἴο Ὀ6 γααυϊγεα Ὀγ ἴΠ6 σοπίτγαβί 18. τόνῳ] ἀαἴϊνε ψ 1 λυμαίνεται : 
ὙΠ κατὰ κράτος ἁλῶναι, ἴπΠ6 τηεῖα ορ. Ατ. Δ'μό. 928, Ευτ. Βαεε. 632. 

φυσνν; 
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-»“" “ ͵7ὕ 

δὴ ταῦτα μόνον, ἀλλὰ καὶ τούτων πολλῷ πλείονα καὶ 
“-“ 7 ,ὔ 

σφαλερώτερα τοῖς ἐν μέσῳ στρεφομένοις συμπίπτειν 
« ἈΝ Ἁ ΝΜ Ἑ , 

ἀνάγκη γένοιτ᾽ ἄν. ττ4. ὋὉ δὲ τὴν ἔρημον στέργων πάν- 
" “ οὗ ἣς 

των μὲν ἔχει τὴν ἀτέλειαν" εἰ δέ ποτε αὐτῷ καὶ λογισμὸς 
» ε , , . ᾽ ΠΛΩΣ " ε , 
ἄτοπος ὑπογράψειέ τι τοιοῦτον, ἀλλ᾽ ἀσθενὴς ἡ φαντασία, 

" “-“ , Ἧ Ἁ Ν κ 

καὶ ταχέως σβεσθῆναι δυναμένη, διὰ τὸ μὴ προσκεῖσθαι 
“ “ , Ν ε 

ἔξωθεν τὴν ἀπὸ τῆς θεωρίας ὕλην τῇ φλογί. 15. Καὶ ὁ 
. “- , 5 ΄ 

μὲν μοναχὸς ὑπὲρ ἑαυτοῦ μόνου δέδοικεν" εἰ δὲ καὶ ἑτέρων 
ο ΕῚ ᾽ , ,ὔ » Ἁ 

φροντίζειν ἀναγκασθείη, ἀλλ᾽ εὐαριθμήτων λίαν. εἰ δὲ 
[φ “- ’7 , 

καὶ πλείονες εἶεν, ἀλλὰ τῶν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις ἐλάττους 
μι τ Ἀ ν ς δδ . -“ , ΄- 

τε εἰσὶ, καὶ τὰς ὑπὲρ ἑαυτῶν φροντίδας πολλῷ κουφοτέρας 
[Ὶ -“" ΄ Ψ ᾿Ὶ ᾿Ὶ » ἢ 

παρέχουσι τῷ προστάτῃ, οὐ διὰ τὴν ὀλιγότητα μόνον, 
53 » [ Ἁ , -“ -Ὁ“ » Ἁ Ψ Ἂ 

αλλ ὅὃτι καὶ παντες τῶν κοσμικὼών εἰσὶν ἀπηλλαγμένοι 
“ “ Ἷ ΜΨ 

πραγμάτων, καὶ οὔτε παῖδας, οὔτε γυναῖκα, οὔτε ἄλλό τι 
“ “-“ -“ ᾽ Ἁ ΄ 539 

μεριμνᾶν ἔχουσι τοιοῦτο. τοῦτο δὲ αὐτοὺς λίαν τε εἶναι 
-“ “-“ Ν Ἁ 

εὐπειθεῖς τοῖς ἡγουμένοις καὶ τὸ κοινὴν τὴν οἴκησιν ἔχειν 
΄ “- Ἢ ͵ Ε “- 

ἐποίησεν, ὡς δύνασθαι αὐτῶν τὰ πταίσματα ἀκριβῶς 

ΙΟ 

15 

-“ “ Ν Ν» ᾽ »“ 

συνορᾶν τε καὶ ἐπανορθοῦν, ὅπερ οὐ μικρὸν πρὸς ἀρετῆς 
ὔ ͵ , - 

ἐπίδοσιν [ἐπιστασία διδασκάλου διηνεκής]. ΤΨ΄. 516. Τῶν 

δὲ ὑπὸ τῷ ἱερεῖ τεταγμένων τὸ πλέον βιωτικαῖς πεπέδηται 
[ 

ἣ Ν “ ᾽ ΄ Ν ᾿ - -“ 

φροντίσι, καὶ τοῦτο ἀργοτέρους πρὸς τὴν τῶν πνευματικῶν 

2 εν τω μεσω οἵΖ τω εν μεσω στρεῴφομενω νυ]σ 3 τὴν ερημιαν οἴγξ 

να]ρ || 12 τω προεστωτι ὈσΥἶἾ ἴταπο Πδητ ἢ} Ι9 επιτασιν γὴ |Ϊ διδασκαλων 

νὰ]σ 

3. πάντων --- ἀτέλ.] “2)ρ17171ι7212} 
,Ώοηι αἰ ᾽ : ἀτέλεια 15, Ἰ᾿[6ΓΆ1]}γ, 
“ἘΧθπρίοη ἔγομῃ ΡῸΌ]1ς Ὀαγά θη. 

ἐλδ εογισέαγιξ σεῤεγοΐδίογε οὔ α ἐέαελε7] 
ἦς οὔ γο τρια ναΐμε 707 2γοργεσς 772 
οἱγίμε. ὙΠῈ νγογάς ἐπιστασία διδ. 

4- λογισμός] 86:6 οἢ λογισμῶν διηνεκής ΔῈ ῬΕΙΠαΡ5 ἃ ρίοββ ἱπᾶϊ- 
ΔΡονε. οαἴϊησ {Π6 βυθ]εοῖ οἵ τῃς [ο]]ον- 

5. ἄτοπος) " υἹεΐσΣ᾽ : ορ. ἐπι-. ἴηρ οπαρίεσ. 1[50, ὅπερ νν}}] 5 ΏΡΙῪ 
θυμίαι ἄτοποι νὶ 152, απ ΕἸεΙα᾽ 5 
Ιπάθχ 1 ἴο Δ 7ορ7)1. 1γ1 77αϊέ. 5. 

6. διὰ τὸ μὴ πρ. κτλ.] " ὀδεατετέ 
ἐλε αν ἐς γιοΐ 7εαἱ ,Χγογη τουϊέλοτεξ ὧν 
αείμαὶ εἰράΐ.᾽ ὕλη 15 [πε] : ςρ. νἱ 
12 Ζη111{.: τῶν ὀφθαλμῶν τῶν ἔξωθεν 
οὐκ ἐχόντων ἐπιλαβέσθαι τῆς τοῦ πυρὸς 
ὕλης. 

18. ὅπερ κτλ. “α»α {λίς [υἱΖ. 

Ν. (. 

τείεσ ἴο δύνασθαι---συνορᾶν τε καὶ 
ἐπανορθοῦν. 

ΙΝ. 7214 ελαγαείεγ οΥ ἦε 2γέεεί 
γι1εδΐ ὧδ σέαϊγέσος : ἐλῖς τὸ γιαίμγαν 
ἐχξεοί ὕγο»ὴ ογῖ6 τυῖο »ιαξές 17ι{27- 
κρδσῖογι ο Ονρα ογε ὀελα! ὁ. δῆς 
7}εἰμοτυνξηι ; ἀγα τυῖο ἐς, »η107γ, ΟὉ 7), 
ἐγιίγσίφαί τυΐέλ ἐλε αἰπεέν ο7 εεἰεόγαί- 
7 11ὲ ον ξπελαγίσί. 

Το 

20 
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» Ι ’ .“ 3 ΄ - , ’ὔ 

ἐργασίαν καθίστησιν. ὅθεν ἀνάγκη τῷ διδασκάλῳ σπείρειν 
βγο “ . 2 -» ς ΄ “ - “-“ , 

καθ᾽ ἑκάστην, ὡς εἰπεῖν, ἡμέραν, ἵνα τῇ γοῦν συνεχείᾳ 
Ὁ ΓῚ ἢ, - 2 ΄ “ ὥ 

δυνηθῇ κρατηθῆναι παρὰ τοῖς ἀκούουσι τῆς διδασκαλίας 
“ ΄ 

ὁ λόγος. καὶ γὰρ πλοῦτος ὑπέρογκος, καὶ δυναστείας 
7 “- ΄ μέγεθος, καὶ ῥᾳθυμία ἀπὸ τρυφῆς προσγινομένη, καὶ 

Ἀνὰ, ΤῈ, Ἷ , ΄ : ΄ 
πολλὰ ἕτερα πρὸς τούτοις συμπνίγει τὰ καταβαλλόμενα 

΄ , ᾿ ε “ 3. - οι 

σπέρματα, πολλάκις δὲ ἡ τῶν ἀκανθῶν πυκνότης οὐδὲ 
“ “ 2 7 Ν , “ 

μέχρι τῆς ἐπιφανείας ἀφίησι τὸ σπειρόμενον πεσεῖν" ἤδη 
Ν Ν " ε ΩΝ Ν ἐᾷ ᾽ ", ἐγ! ΄ 

δὲ καὶ θλίψρεως ὑπερβολὴ, καὶ πενίας ἀνάγκη, καὶ ἐπήρειαι 
“-“ “- - ΄ ι , 

συνεχεῖς, καὶ ἄλλα τοιαῦτα τοῖς προτέροις ἐναντία, ἀπάγει 
κ᾿ - ἮΝ , ᾽ Α 

τῆς περὶ τὰ θεῖα σπουδῆς. τῶν δὲ ἁμαρτημάτων οὐδὲ τὸ 
τ - , ᾿ , πολλοστὸν αὐτοῖς μέρος δυνατὸν γενέσθαι καταφανές. 

οὶ ΝΥ Φ Χ Ἂ ῶιν 5 , Μ πῶς γὰρ, ὧν τοὺς πλείονας οὐδὲ ἐκ προσόψεως ἴσασι; 
Ν Ν Ν Ἁ Ἁ, ᾿Ὶ 3 [ο ΄ ΝΜ ᾿Ὶ 

517. Καὶ τὰ μὲν προς τὸν λαὸν αὐτῷ τοσαύτην ἔχει τὴν 
» 7] 2 δέ ᾿Ὶ Ν ἈΝ θ Χ ΡῚ Α ὑδὲ 

ἀμηχανίαν. εἰ δέ τις τὰ πρὸς τὸν θεὸν ἐξετάσειεν, οὐδὲν 
“Ὁ “ ὲ ΄ “ 

ὄντα εὑρήσει ταῦτα, οὕτω μείζονος καὶ ἀκριβεστέρας ἐκεῖνα 
-“ - - Ν Ν ς ᾿ .“ , ἈΝ 

δεῖται τῆς σπουδῆς. "τὃ. Τὸν γὰρ ὑπὲρ ὅλης πόλεως, καὶ 
7] ,, ΄ Ψ Ν 3 “- , 

τί λέγω πόλεως, πάσης μὲν οὖν τῆς οἰκουμένης πρεσ- 
᾿Α “Ὁ τ «ς ’ [ 

βεύοντα, καὶ δεόμενον ταῖς ἁπάντων ἁμαρτίαις ἵλεω 
͵ Ν Χ Ε] “ ΄ , 3 8, ο “ 

γενέσθαι τὸν θεὸν, οὐ τῶν ζώντων μόνον ἀλλὰ καὶ τῶν 
, ς », “4 ἈΝ Ν Ἅ 

ἀπελθόντων, ὁποῖόν τινα εἶναι χρή; ἐγὼ μὲν γὰρ καὶ τὴν 
᾿ς Ἂ » ;. ε 7 Ἀ 

Μωύσέως καὶ τὴν ᾿λίου παῤῥησίαν οὐδέπω πρὸς τὴν 

2 ΟΠ] ὡς εἰπεῖν ἡμεραν ἔ [] 3 οη] παρα ς᾽ [] 8 εμπεσειν Υ ᾿ἰ τ6 οἵ εκεινα ο |Ϊ 

17 ολης] τῆς Υ νυὶσ 

ἰγαβίϊηρ [Π6 γεϊαίοη οἵ {Π6 ὈΙΒΠΟΡ5 
ἴο {πε ὶῚ ἢἤοςκβ νι (Παὲ οὗ τῃ6 
ΒΙΡΘΥΙΟΥΒ ἴο {ΠΕῚΓ ΤΟ Κ5, γῆο ᾿ἶνα 
ὉΠΑ͂ΘΥ ΟΠ6 τοοῖ ἢ {Π 61}. 

3. κρατ.] “ἔο δὲ λεία )αεΐ.᾽ 
6. συμπνίγει] Μαῖίΐξ. ΧΙ 22. 
γ. οὐδὲ μέχρι τ. ἐπιφ. ] “ 710 δ 6721 

20 ἐλδ σεέγγαεε᾽ : [ῃ6 [Πογηβ οαΐοῃ {π6 
βροα δ5 1ἰ [4115, απᾶ 1 πϑνεὺ αν θ ἢ 
το ἢ 65 ἴΠε στοιπᾶ : Μαίί. χὶῖ 7. 

1Ιο. τοῖς προτέροις] 1.6. ψΕΔΙῊ 
Δ Πα] ῬΟννΕΥ. 

11. οὐδὲ τὸ πολλ.---μέρος] “710ΐ ἃ 
7) αείτογε." 

12. αὐτοῖς] ΤῊΙ5 566 15 ἴο τηθδῃ 
της ὈΙβῃορβ, ἱπουρῃ ΟΠ τγ5. σεπηε- 
ΤΑ] Θρθαϊζβ οἵ ἴπ6 ὈΪΒμΟΡ ἴῃ {ΠῈ 
ΒΙΠΡΊΠΪΑΥ (6.5. τῷ ἱερεῖ αἱ {πΠ6 Ὀερίη- 
πΐηρ οὗἩ [ῃϊ5 σπαρίευ). Ηδ 15 οοη- 

13. ὧν τοὺς πλείονας κτᾺ.] “ οἵγιεδ 
ἐλς »ια7ογίΐν οὗ ἑλενρε ἐλ ἀο ποέ 
ἄμοτου συ ὧν σἱρλί.᾽ 

ι6. ταῦτα] 3ς. τὰ πρὸς τὸν λαόν. 
20. τῶν ἀπελθ.] "2λε ἀεαα. ἘῸΥ 

γαίεγεηοαβ ἴῃ ΟΠ γυβοβίουη᾽ 5 νυ! πο5 
ἴο ΡΓΑγΘΥβ ἴου {πε ἀδαά, 5ε6ὲ Βυῖρῃί- 
τη Ζ1|π πῆρες Ξαςξίεγης απαὶ "7ε5- 
ΖΡ ὙΟ]. 1 ΑΡρδπσισ ΟΡ ΤΣ 
ΟΡ. αἷβδο Βίηρμῃαπη ογίρρ. ΞΕ εείες. 
ΒΚ χν. Λῶσφφ, το σον 
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τοσαύτην ἱκετηρίαν ἀρκεῖν ἡγοῦμαι. καὶ γὰρ ὥσπερ τὸν 
ἅπαντα κόσμον πεπιστευμένος, καὶ αὐτὸς ὧν ἁπάντων 
πατὴρ, οὕτω πρόσεισι τῷ θεῷ, δεόμενος τοὺς ἁπανταχοῦ 
πολέμους σβεσθῆναι, λυθῆναι τὰς ταραχάς" εἰρήνην, εὐετη- 

ρίαν, πάντων τῶν ἑκάστῳ κακῶν ἐπικειμένων, καὶ ἰδίᾳ καὶ 
δημοσίᾳ, ταχεῖαν αἰτῶν ἀπαλλαγήν. δεῖ δὲ πάντων αὐτὸν, 

ὑπὲρ ὧν δεῖται, τοσοῦτο διαφέρειν ἐν ἅπασιν, ὅσον τὸν 
519. Ὅταν δὲ 

ἶ »Ἶ “ Ν “ “ ἃ Χ "ἢ 

καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον καλῇ, καὶ τὴν φρικωδεστάτην 

- κ᾿ ΄ ἈΠ ΗΝ 
προέστωτα των προστατευομένων εἰκὸς. 

ἐπιτελῇ θυσίαν, καὶ τοῦ κοινοῦ πάντων συνεχῶς ἐφάπτη- 
ται δεσπότου, ποῦ τάξομεν αὐτὸν, εἰπέ μοι; πόσην δὲ 
αὐτὸν ἀπαιτήσομεν καθαρότητα καὶ πόσην εὐλάβειαν; 
ἐννόησον γὰρ, ὁποίας τὰς ταῦτα διακονουμένας χεῖρας 

εἶναι χρὴ, ὁποίαν τὴν γλῶτταν τὴν ἐκεῖνα προχέουσαν 

τὰ ῥήματα, τίνος δὲ οὐ καθαρωτέραν καὶ ἁγιωτέραν τὴν 

520. Τότε καὶ 
ἄγγελοι παρεστήκασι τῷ ἱερεῖ, καὶ οὐρανίων δυνάμεων 

“- “ ς , , 

τοσοῦτο πνεῦμα ὑποδεξομένην ψυχήν; 

ε ᾿ “ Χ «ς Χ ἣν τ ἴω 

ἅπαν τὸ βῆμα καὶ ὁ περὶ τὸ θυσιαστήριον πληροῦται 
, Ν “ , ἴω 

τόπος, εἰς τιμὴν τοῦ κειμένου. 521. Καὶ τοῦτο ἱκανὸν 

μὲν καὶ ἐξ αὐτῶν πεισθῆναι τῶν ἐπιτελουμένων τότε" ἐγὼ 
,ὔ , Ν ο - 

δὲ καί τινος ἤκουσα διηγουμένου ποτὲ, ὅτι αὐτῷ τις 

8 πανταχῆ Υ7Ζ ᾿Ϊὶ 5 ΟἿΉ πάντων ΟΥ̓ ᾿ 18 απαν το ταγμα ὈΕ6Ὶ] απαν ταγμα 

βοα γ’' νυὶσ ᾿ἰ 20 πιστευθηναι ς πιστωθηναι γἢ |] των τελουμενων Ζ 

1. ἱκετηρίαν] " σῤῥῥίεαζ1ο72᾽ : ΠΡ. 17. ἄγγελοι] (ΟΡ. “7ογη. γι «4 εἴ. 
ἱκετηρίαν 1ἰϊ 4. (ηοίε). 

3. τοὺς ἁπανταχοῦ π.} δῃ 84|}1ὰ- 
50 ἴο {Π6 ῬΥδύδὺ ἴου ρεᾶςε: Βηρηΐ- 
Τήδῃ οὗ. εἶΐ. ἱ Ὁ. 480 Π. 25. 

4. εὐετηρίαν) “ 2»γο5εγ1»}γ᾽ : 1Π|. 
“ἃ βοοά 5εᾶβοῃ ᾿ (ἔτος) ἴου [6 ἔγιῖ5 
οὗ [ῃς βασίῃ. 

9. τὸ πνεῦμα τὸ ἅγ.] Ορ. [1] 4, 
ἕστηκε γὰρ ὁ ἱερεύς κτλ. (ποίε). 

26. τὴν φρικ. θυσίαν] ἰ.6. [8 
Ηοἱγν Ἐποπατγῖβί : ορ. 11 4 (ποί65). 
“ΟὮ, ψνῆδί ρέγε [Πηρϑ, τηοβδί Ρυγα, 

τηιϑί ἴΠοβα [Πϊηρσθ θῈ 
ὙΠαὶ ὈΠπρ τὴν Οοά ἴο της." 

1ο. ἐφάπτηται] “Τοπελές,᾽ 
Βαπά]ες ἴῃ [η6 ϑδογατηβηΐ. 

1.6, 

“2οεἱ. τ76 ἃ : ἐν χερσὶν ἣ θυσία, καὶ 
πάντα πρόκειται ηὐτρεπισμένα (“ Ρτε- 
Ῥατγεβα᾽)....πάρεισιν ἄγγελοι, ἀρχάγ- 
γελοι. 8566 αἷβδο Βυϊρῃίπιδη οἕ. εξ. 
Ϊ Ῥ- 480 π. 29. 

26. δυνάμεων σοηϊίνε ἢ πλη- 
ροῦται. 

18. τὸ βῆμα] " ἦε ταγιείπαγγ,᾽ ἴῃ 
ΠΙΟἢ 1Π6 Αἰΐαυ νας 5ἰζπαίεα : 566 
ΒηρΡΒίπηδη οὐ. εἴΐ. ἵ, (Ἰοββαῖυ οὗ 
Τδομηΐοαὶ Ταιτηβ, σου. “Βεπια,᾽ 
“Βδποίμπδυνυ. 

ὁ. τὸ θυσιαστήριον] “{λε αἰΐαγ": 
Βιηρῃίμηαη 4.ς., συν. θυσιαστήριον. 
Ορ. αἱδο Ηδρυ. ΧΙ το, πᾶ 566 
ΤΑρμιοοί ρηὲ. 111 43. 

ον. 
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᾿' Ἀ » Α ᾿Ὶ » 7 ΄ "- Ε 

πρεσβύτης, θαυμαστὸς ἀνὴρ καὶ ἀποκαλύψεις ὁρᾶν εἰω- 
Ν ΕἸ ΕΣ Ε] -“ ͵ Ἀ ἈΝ ν Ἁ 

θὼς, ἔλεγεν ὄψεως ἠξιῶσθαι τοιαύτης, καὶ κατὰ τὸν καιρὸν 
᾿] “ »Μ -“ Ρ] , ΕῚ “-“ ΄ » -»" Ν 3 

ἐκεῖνον ἄφνω πλῆθος ἀγγέλων ἰδεῖν, ὡς αὐτῷ δυνατὸν ἦν, 
ς ἢ » ͵7 Ν Ἁ Ν Ά 

στολαᾶς ἀναβεβλημένων λαμπρᾶς, καὶ τὸ θυσιαστήριον 
7 ’ὔ 

κυκλούντων, καὶ κάτω νευόντων, ὡς ἂν εἴ τις στρατιώτας 
, Ἷ ΄ ΄ " ᾿ Μ ᾽ὔ 

παρόντος βασιλέως ἑστηκότας ἴδοι. καὶ ἔγωγε πείθομαι. 
Ἀ [72 ,ὔ » Α͂, Υ » νι} ΄ ,' 

522. Καὶ ετερος δέ τις ἐμοι διηγήσατο, οὐ παρ ετερου 

ἈΝ » .} » Ν Ψ -“" » Ν - » -“ Ὁ Ἁ 

μαθὼν, ἀλλ᾽ αὐτὸς ἰδεῖν ἀξιωθεὶς καὶ ἀκοῦσαι, ὅτι τοὺς 
7ὕ ᾿] Ψ, » , “᾿. ὦ » 4 

μέλλοντας ἐνθένδε ἀπαίρειν, ἂν τύχωσι τῶν μυστηρίων 
-“ Ψ' »-“ 

μετασχόντες ἐν καθαρᾷ συνειδήσει, ὅταν ἀποπνεῖν μέλ- 
“ Α τ -“ Ἀ δ᾿ 

λωσι, δορυφοροῦντες αὐτοὺς, δι’ ἐκεῖνο τὸ ληφθὲν, ἀπά- 
--" Ἅ, ͵ ,ὔ 

523. Σὺ δὲ οὐδέπω φρίττεις, 
Ε] “ . Ν εἶ ἃ ᾿] , ᾿, Ἁ 

εἰς οὕτως ἱερὰν τελετὴν τοιαύτην εἰσάγων ψυχὴν, καὶ 

γουσιν ἐνθένδε ἄγγελοι. 

ἥς Ν ε Ν 2 ὃ Ὰ . ΄ Ρ] Ἀ »“" ΄ , 

τὸν τὰ ῥυπαρὰ ἐνδεδυμένον ἱμάτια εἰς τὸ τῶν ἱερέων 
5 , » ἡ ἃ Ν “- κ -“ , 

ἀναφέρων ἀξίωμα, ὃν καὶ τοῦ λοιποῦ τῶν δαιτυμόνων 
ἴω “ ς , Ν 7ὔ Ν » 

χοροῦ ἐξῶσεν ὁ Χριστός; 524. Φωτὸς δίκην τὴν οἰκου- 
’ “-“ “- 

μένην καταυγάζοντος λάμπειν δεῖ τοῦ ἱερέως τὴν ψυχήν" 
-“ ,7ὔ - Ἷ 

ἡ δὲ ἡμετέρα τοσοῦτον ἔχει περικείμενον αὐτῇ σκότος ἐκ 
“ - ΄ , 7 

τῆς πονηρᾶς συνειδήσεως, ὡς ἀεὶ καταδύεσθαι καὶ μηδέποτε 
2 Ν “ ΄ 

δύνασθαι μετὰ παῤῥησίας εἰς τὸν αὐτῆς ἀτενίσαι δεσπότην. 
΄ Ἐ -“" “ “- ᾽ ΒΡ . Ἁ δὲ ε ΄ 

525. Οἱ ἱερεῖς τῆς γῆς εἰσιν οἱ ἅλες" τὴν δὲ ἡμετέραν 
Ν "Α » ,ὔ ΄ 

ἄνοιαν καὶ τὴν ἐν ἅπασιν ἀπειρίαν τίς ἂν ἐνέγκοι ῥᾳδίως, 
Ἀ ΄ -“ -“ 5. δ Ἁ ς “ ᾽ -“ 2 , 

πλὴν ὑμῶν τῶν καθ᾽ ὑπερβολὴν ἡμᾶς ἀγαπᾶν εἰθισμένων; 
» ἈΝ , Ν᾿ “ « ’ὔ’ ΕΣ 

526. Οὐ γὰρ μόνον καθαρὸν οὕτως, ὡς τηλικαύτης ἠξιω- 
΄ ’ ι Ἀ 7 » “ 

μένον διακονίας, ἀλλὰ καὶ λίαν συνετὸν καὶ πολλῶν 

4 στολιδας γ΄ [12 ουπὼ φριττεις να] [[ τό φωτος γαρ δικην 2 νυἱσ [[ τ8 ὡς 

εκ τῆς πον. συνειδ. αει καταδυεσθαι [2 ἰΪ 21 εἰσιν αλες Ζ νὰ]ρ | 23 εἰωθοτων γΖ [] 

24. ὡς Τοιαυτήῆε Υ 

5. κάτω νευόντων] ἘοΥ (ΠΕ Ὀον- 
ἱησ οὗ {πε πεδά ἴῃ [ῃ6 Ἐπ υῖβί 566 
ΖΟΑ͂ “επυβεχίοη.᾽ 

ζόντων 11 15 (ποίε). 
26. φωτὸς δίκην] “Πξε α “ρλξ᾽: 

5ε6 Μαίϊ. ν 14- ΕῸΥΐ δίκην ΤΡ. ἰϊ 3 
ἐνθένδε ἀπαίρειν] “το αεῤαγί 

ἄδικα," ἴ.6. "ἴο 416. 
14. τὰ ῥυπ. ἐν. ἱμ.} 1.6. ψῃο Παά 

ποΐ οἢ ἃ ψεάάαϊηρσ σαγπηθπΐ: Μαίί. 
ΦΧῊ τις 

16. χοροῦ] (ρ. ἀπὸ χοροῦ μονα- 

ἄν τε τοὺς σιδήρου δίκην κτλ. (ποίε). 
19. ὡς καταδύεσθαι) “50 ἐλαΐ 12 
λίαες 1ΐδεῖζ᾽ : ορ. φιρα γερμίαγες 
)εριίμας εἴς. 258 Ὁ οὐ καταδύει, οὐδὲ 
εὔχει διαστῆναί σοι τὴν γῆν ; 

21. τῆς γῆς---οἰ ἅλες] Μαῖί. γὶ 13. β 
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Υ 3 “ , Ν ὦν 7 " Ν 
ἔμπειρον εἶναι δεῖ" καὶ πάντα μὲν εἰδέναι τὰ βιωτικὰ 

“ : 

τῶν ἐν μέσῳ στρεφομένων οὐχ ἧττον, πάντων δὲ ἀπηλ- 
λάχθαι μᾶλλον τῶν τὰ ὄρη κατειληφότων μοναχῶν. 

᾽ Ἁ ᾿ Ε] , “δὰ ᾿ “ ΕῚ ΄ ᾿Ἶ 

527. Ἐπειδὴ γὰρ ἀνδράσιν αὐτὸν ὁμιλεῖν ἀνάγκη καὶ 

,ὨὌΌἜΕ ΞΑΘΕΚΡΟΖΊΤΟ 

γυναῖκας ἔχουσι, καὶ παῖδας τρέφουσι, καὶ θεράποντας 5 
κεκτημένοις, καὶ πλοῦτον περιβεβλημένοις πολὺν, καὶ 

δημόσια πράττουσι, καὶ ἐν δυναστείαις οὖσι, ποικίλον 

αὐτὸν εἶναι δεῖ. 528. ποικίλον δὲ λέγω, οὐχ ὕπουλον" 
οὐδὲ κόλακα καὶ ὑποκριτὴν, ἀλλὰ πολλῆς μὲν ἐλευθερίας 

καὶ παῤῥησίας ἀνάμεστον, εἰδότα δὲ καὶ συγκατιέναι 

χρησίμως, ὅταν ἡ τῶν πραγμάτων ὑπόθεσις τοῦτο ἀπαιτῇ, 

καὶ χρηστὸν εἶναι ὁμοῦ καὶ αὐστηρόν. 520. Οὐ γάρ ἐστιν 
ἑνὶ τρόπῳ χρῆσθαι τοῖς ἀρχομένοις ἅπασιν, ἐπειδὴ μηδὲ 
ἐατρῶν παισὶν ἑνὶ νόμῳ τοῖς κάμνουσι πᾶσι προσφέρεσθαι 
καλὸν, μηδὲ κυβερνήτῃ μίαν ὁδὸν εἰδέναι τῆς πρὸς τὰ 

πνεύματα μάχης. καὶ γὰρ καὶ ταύτην τὴν ναῦν συνεχεῖς 

περιστοιχίζονται χειμῶνες" οἱ δὲ χειμῶνες οὗτοι οὐκ 

ἔξωθεν προσβάλλουσι μόνον, ἀλλὰ καὶ ἔνδοθεν τίκτονται. 
καὶ πολλῆς χρεία καὶ συγκαταβάσεως καὶ ἀκριβείας. 

ἢ ποικίλον αὑτὸν κτᾺ.} Παβο νεῦρα ρα] τη τηὰίαία οἷαί ϑυϊάαβ. ς. Ὁ. 

᾿Ιωάννης : οἷ. Ργοϊεροπιθπα [ 9. οὐδε ὑποκριτὴν ἔ οὐχ ὑποκριτὴν ναϊσ και 

ὑβριστὴν ϑυϊάας ὀ 13 χρησασθαι ΟΥ2 ἰἰΪὺ 14 ενι νομω] ενι μονω ἴ ενι μονω 

τροπω γΥὗ ενι φαρμακω ϑυϊάας [[ οπ] πασι νυ]ρ [Π 15. οδοὸν ιεναι ϑυ]4δ5 

2. τῶν ἐν μέσῳ στρ. ΟΡ. νὶ 3, 8. ὕπουλον] 11{. “ΜῈ ἃ Βιἀάδη 
τοῖς ἐν μ. στρεφομένοις, ἃπ4 νἱ 8 5οτε᾽: 564 οἵ {Παΐ ψΠΙΟΙ Πᾶ5 ἃ [δἱγ 
({γι11.). αχίθγϊοσ, Ὀπΐ 15. ᾿ηννασάὶν σογγαρί : 

3. τὰ ὄρη] ΤἼδε πιοιηίαϊηβ τουπά ορ. Ρ]αΐ. Οογρίας 4808 ὕπουλον 
Ἀππίου νγεῖε οσσιυρίεα ὈΥ ἰαῦραε ψυχήν. 
Πατη ὈΕΥ5 Οὗ ΠΟ ΚΒ : ορ. σαν. οἠῥιεργι. 
τί. ηιογασί. 1.55.Ὰ πρὸς τὴν ἔρημον 
μεταστῆναι καὶ τῶν ὀρῶν τὰς κορυφὰς 
οἰκίζειν, ϑἴερῃθηβ 1272 οΥΓ Ολγ7γ5ο:- 
Ζονε, ῬΡ. 59---΄ὅ8. 

6. πλοῦτον περιβ.] Ορ. τῶν δυ- 
ναστείαν περιβεβλημένων ἰἰϊ ο (ποίε). 

ἤ. δημ. πρ.] “ἐαζίγρ 2αγί {7 
2μὐέϊε αὔαϊγτ᾽ : ἴου τὰ δημ. πρατ- 
τόντων ὶ 5 ἴῃ ἃ ἀϊβδτεηΐ 5εηβε 566 
ποία σα ἰσε. 

1. ποικίλον] 16 8: δὰ] (1 Οου. 
ἴχ 22) : 6Ρ. 1 4 ἀθονε (ηοίεϑ). 

το. συγκατιέναι " ἐο εογιαἰδεεε)ια]᾽ 1 
ςΡ. συγκατάβασις (Ὀε]ον) πὰ συγ- 
καταβαίνειν. ΟΡ. Ῥαεοῆ Ρ. 31: 
ΟΠ τγ5. “τέρὲἐϊε ἃ οπασιια ᾿ηϑίδπί τε 
πιοΐ α᾽ δραϊββετηεπί, συγκατάβασις. 
Ο᾽ ἐβί 16 πποῖ φα θη ρεαΐ [πὶ δρρὶ]!- 
πο ἃ [1πἰ-πηξτηα. 1] ἱπηϊΐε δυΐαπί 
4} δϑὲ δὴ 11 1ὰ βθ] πα σοπάα5- 
ςεπάσποα 41 αϊξ δάτηῖγοῦ ἀδηβ ἰ8 
τεχίς βδογέ.᾽ 

[4. ἰατρῶν παισίν] (ρ. ἰατρῶν 
παῖδας ἱ 5 (ποίε). 
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7 ν - Ἁ ΄ τ ἃ ΄ . »-“ -»" 

530. πάντα δὲ ταῦτα τὰ διάφορα εἰς ἕν τέλος ὁρᾷ, τοῦ 
“ Ν μ“ “- Ε 7 δ. }] ΄ 

θεοῦ τὴν δόξαν, τῆς ἐκκλησίας τὴν οἰκοδομήν. 
7 « - - . ε 

ΟΝ 531. Μέγας ὁ τῶν μοναχῶν ἀγὼν, καὶ πολὺς ὁ 
, ᾽ Ε Ε “ ᾿ ς ,ὔ Ἁ 

μόχθος. ἀλλ᾽ εἴ τις καλῶς διοικουμένῃ ἱερωσύνῃ τοὺς 
5 - ΄ “-“ ΄ “ Φ " ᾿ . ἐκεῖθεν ἱδρῶτας παραβάλοι, τοσοῦτον εὑρήσει τὸ διάφορον, 

Ν - -“ Ν , ἶ 

ὅσον ἰδιώτου καὶ βασιλέως τὸ μέσον. 532. ᾿κεῖ μὲν γὰρ 
Ε] ᾿ ᾿Ὶ ς , 5 Ν ἊΝ “ - Ἃ, -“ 

εἰ καὶ πολὺς ὁ πόνος, ἀλλὰ κοινὸν τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ 
, Ν ᾽ , - Ν ᾿ ΄ [ο “ » 

σώματος τὸ ἀγώνισμα" μᾶλλον δὲ τὸ πλέον τῇ τοῦ σώ- 
“-“ - -“ Ν 

ματος κατορθοῦται κατασκευῇ. κἂν μὴ τοῦτο ἰσχυρὸν ἢ, 
͵ » Ὁ Ἀ ͵ὔ 

μένει καθ᾽ ἑαυτὴν ἡ προθυμία, οὐκ ἔχουσα εἰς ἔργον 
“ Ν ἃ ,ὔ ͵ 

ἐξελθεῖν" καὶ γὰρ καὶ νηστεία σύντονος, καὶ χαμευνία, καὶ 
» ’ Ν ᾽ ι Ν ς Ἁ ᾿ Ἂ ᾿ Ν Ν 

ἀγρυπνία, καὶ ἀλουσία, καὶ ὁ πολὺς ἱδρὼς, καὶ τὰ λοιπὰ, 
Χ “ » ΄ 

ὅσα πρὸς τὴν τοῦ σώματος ἐπιτηδεύουσι ταλαιπωρίαν, 
, ᾽ “-“ “ς ΄ ᾽ Μ 

πάντα οἴχεται, τοῦ κολάζεσθαι μέλλοντος οὐκ ὄντος 
“- ᾽ “ Ν “ “ ᾿ 

ἰσχυροῦ. 533. ᾿Ενταῦθα δὲ καθαρὰ τῆς ψυχῆς ἡ τέχνη" 
“- “- , "2 - " “-“ 

καὶ οὐδὲν τῆς τοῦ σώματος εὐεξίας προσδεῖται, ὥστε δεῖξαι 
Ν “ » “ἃ Ν “-“ “ Ἁ 

τὴν αὐτῆς ἀρετήν. τί γὰρ ἡμῖν ἡ τοῦ σώματος ἰσχὺς συμ- 
΄ ᾿ ᾿Ὶ 7 Ε] »» τ , 5 [ ΄, βάλλεται πρὸς τὸ μήτε αὐθάδεις εἶναι, μήτε ὀργίλους, μήτε 

᾽Ν ᾽ τ , . , ε ΄ 
προπετεῖς, ἀλλὰ νηφαλίους, καὶ σώφρονας, καὶ κοσμίους, 

͵ Ε ω ς “ “-“ 

καὶ τἄλλα πάντα, δι’ ὧν ἡμῖν ὁ μακάριος ἸΤαῦλος τὴν τοῦ 
“ ς Ψ , , 

ἀρίστου ἱερέως ἀνεπλήρωσεν εἰκόνα; 534. ᾿Αλλ᾽ οὐκ 
Χ “Ὁ “ ,Ὰ - , “-“ -“ 

ἐπὶ τῆς τοῦ μονάζοντος ἀρετῆς ἔχοι τις ἂν τοῦτο εἰπεῖν. 

Ι προς εν τελος Υ2 || 9 κατορθουνται Υ νὰ]ρ [11 νηστειαι συντονοι ΚΤᾺ. 

1ῃ Ῥ]Ό,ΑΙ]1 ἐγ 2 [12 ἐδρωΞς] σιδηρος οἴ Ζ ||. 21 αἀνετυπωσεν εἰκονᾶ Ζ 

ὀεΐγιρ' τεγιαίο ἐο ηεαγιεγεοέ ἐχέογηαῖ ψ. ΑΓ ἴαγρὲ 2αγέ οὗ ἐλε αἰμεέϊος οὗ 
αεἰζοϊέν᾽ (1. “το σοῖης ἰοσίῃ ἱπΐο ἐλε γιογι εογισῖσίς 171 ἐλὲ γιογέϊ [γ171.᾽ 

οὔ έλε εδλ : ἐλε ὀΐελοΐ λας ἐἦε λαγαεγ 
ἑασὰ οΥ αδυείοῤέγι,, ἐΐδ ῥοτυεγς ο7 1}ὲ 
σομῖ, ΕῸΥ [Π6 δαυ]ν ΠΙβίουυ οἵ πιο- 
Παβίϊοϊδηὶ 566 ἴπΠ6 ζατζέσζας ἤἤίσίογ 
οΓ Φαϊααίες δἀϊίεα Ὀγ θοιὰ (. 
Βαῖ]εῦ (1808, 1904). 

5. ἐκεῖθεν 1.6. ἀΥϊβίπηρ' τομὴ ἴῃ 6 
ἀγὼν τῶν μοναχῶν. 

7ὁ. τὸ διάφορον...τὸ μ.1] Γρ. ἡ 
διαφορὰ... τὸ μέσον ἰὶ “ (ποίε). 

9. κἄν] “αγιαῖ 17 : πιοῖ “δνβὴ 1{.᾽ 
10. μένει κτλ.}] “ἀεεῤς ἐο τε, 

δοςιντγ ᾽). 
11-. νηστεία κτλ. 

(μοί65), Πἰ 12. 
14. οὐκ ὄντος ἰσχ. (ὨγγΞοβίοχηῃ 

Βἰχηβ 6} ννὰβ ἰογοβα ἴο αραπάοῃ {Π8 
αϑοαίϊο 118, 15. θα! ἢ Πανίησ σίνεη 
ὙγΥ ἀπΠάοΥ {Π6 βίγαϊῃ. 

15. καθαρά] "2πγε᾽ : 1.6. ἴτε θ ἔγοτῃ 
αϑβοοίδίοη νυ ἹΠ [η6 Ὀοάγ. 

19. νηφ.} τ Τίπι. ΠῚ 2 544. : 6Ρ- 
ΗΠ 12 (ἐγεῖί.). 

ΟΡ ἋΣ 



Γ, 

ἍΜ] ὨὈΕ 5401} ὁ. 770 [51 

ΝΙ. ᾿Αλλὰ καθάπερ τοῖς μὲν θαυματοποιοῖς ὀργάνων δεῖ 
πολλῶν, καὶ τροχῶν καὶ σχοινίων καὶ μαχαιρῶν, ὁ δὲ 
φιλόσοφος ἅπασαν ἐν τῇ ψυχῇ κειμένην ἔχει τὴν τέχνην, 

τῶν ἔξωθεν οὐδὲν δεόμενος" 535. οὕτω δὴ καὶ ἐνταῦθα ὁ 

μὲν μοναχὸς καὶ τῆς σωματικῆς εὐπαθείας προσδεῖται, καὶ 

τόπων πρὸς τὴν διαγωγὴν ἐπιτηδείων, ἵνα μήτε ἄγαν 
ἀπῳκισμένοι τῆς τῶν ἀνθρώπων ὦσιν ὁμιλίας, καὶ τὴν ἀπὸ 
τῆς ἐρημίας ἔχωσιν ἡσυχίαν, ἔτι δὲ καὶ τῆς ἀρίστης μὴ 

ἀμοιρῶσι κράσεως τῶν ὡρῶν: οὐδὲν γὰρ οὕτως ἀφόρητον 
τῷ κατατρυχομένῳ νηστείαις, ὡς ἡ τῶν ἀέρων ἀνωμαλία. 
τῆς δὲ τῶν ἱματίων κατασκευῆς καὶ διαίτης ἕνεκεν, ὅσα 

πράγματα ἔχειν ἀναγκάζονται, πάντα αὐτουργεῖν αὐτοὶ 

50. “Ὁ δὲ 
Ψ. Ἁ 5 ι Ἂ ᾽ Ἀ ες “-“ Ὧ , ΕῚ » 

ἱερεὺς οὐδενὸς τούτων εἰς τὴν αὑτοῦ δεήσεται χρείαν, αλλ, 

“ , “ 

φιλονεικοῦντες, οὐδὲν δέομαι λέγειν νῦν. 

᾽ ,ὔ ἰ ’, -“ 

ἀπερίεργος καὶ κοινὸς ἐν ἅπασίν ἐστι τοῖς οὐκ ἔχουσι 
' Ν " “- - “-“ 

βλάβην, τὴν ἐπιστήμην ἅπασαν ἐν τοῖς τῆς ψυχῆς θησαυ- 
“-“ ᾽ ͵ ΝΜ : ἂν Ἀ ΄ 5. Ὁ. ἃ - 

βοις αποκείμένην ἔχων. 537. Εἰ δὲ τὸ μένειν ἐφ εαυτῶων 
ἈΝ Ν “-“ “ ξ , 2 Ἷ , 

καὶ τὰς τῶν πολλῶν ὁμιλίας ἐκτρέπεσθαι θαυμάζοι τις, 

13 οὐ δεομενος νιῇς [ἰ τό βλαβην] χρειαν βλαβης ς |Ϊ 17 εφ᾽ εαὐτον ὈΪΖ 

εφ᾽ εαὐτω Υ νυὶσ 

ΨΙ. 7214 »ιογῷ ἀεῤεμαῖς 707, λΐξ ορ. ἀέρων κρᾶσις ἵν 3 (ποίε). Εἰι5ε- 
σρίγίμαί ααἰναηθηηο7ι6 071 2171} ἐχ- 
ἐεγγιαὶ εἰγειερισέαγιςες (707, 771:5:α7166 
ἐλε εἰζηταίε οΓ Δ ση 7,70 14716117105) οὗ 
τυλίελ ἐλέ ὀΐδλοΐ 15 ἐγιαϊεῤεγιαεγιί. 

1. θαυμ.]} “)υρρίετβ. 
3. φιλόσοφος] Ορ. φιλοσοφίαν 

1 1 (ποίε). 
5. προσδεῖται) (οπίταθρί ἢ 

15 ΟΠ γυϑοβίομπι᾽β βαυ] δ ΟΡ᾿πίοη 
αὐν. οῤῥιεργε. υἱέ. γηογιαξέ. 111 ἸΟΟΑ : 
((π τῃ6 οαβε οὗ ἃ πιοῃκ)ὴ ἑνὸς δεῖ 
μόνου, προθυμίας γενναίας καὶ ἀρετῆς" 
κἂν τοῦτο προσῇ, οὐδὲν τὸ κωλῦον 
πρὸς τὸ τέλος ἐλθεῖν τῆς ἀρετῆς. 

6. τόπων] ΤΠδε ομοῖςε οἵ ἃ υἱί- 
ΔὈ]6 ΡΙασα ἴοσ ἃ τηοηδβίϊο ει ]θτηθηΐ 
γγὰ5 ἃ τηδίίευ οἵ ἱπῃηρουίδῃοθ, εβρ6- 
οἶδ!ν ἰπ Ἐργρί, ἴο ψῃϊο ἢ τποηΚβ 
ταβοσίθα ἴῃ ἰαῦσα ΠΙΠΊθΕΓ5. 

9. κράσεως τ. ὡρῶν] “εἰνιαίο᾽ : 

Ὀπι5 (1... ἃ τῦ, χυοίε ὈΥ 1,60) 
16115. 5 1παΐ {Π6 τη κΚ5 οἤοβα ἃ 
σοτίαϊη ἀϊβίσιοι ᾿η Ερσγρί ἀσφαλείας 
τε ἕνεκα καὶ ἀέρος εὐκρασίας. 

12. αὐτουργεῖν] ΕῸΥ ἀεποτρίΙοη5 
οὗ 1Π6 ἀδῖγ 16 ἀπ οσοπραίϊοηβ οὗ 
16 τη ΟῊΚ 566 2707)17)1. 171 7αί. Ξότ , 
Μορ7ι. 21. 1 71». 29 ; Ῥᾳδςοῇ, 
Ρ- 258. 

15. ἀπερί. κτλ.] “ἡἕσες αγίϊοσσίν, 
2αγεησίῤαΐζηρ τη. αὐ ἐλέρως τυλτελ 
Αγ 1γιγοσμοῖΣ, ἀγα 16 ἀοεῤς αἱ λὲς 
ζροτουίεαισε σίογεα τ γι ἐλε ἐγέαςιεγε- 
λοιδὸ οὐ λὲς σοί. κοινός (' {Π 6] Π6}- 
τηθηα ᾽) 15. ΡΥδοίίσα!]ν ΞΘ ΠΗ ΤηΟΙΙ5 
ννΊ ἀπερίεργος. 

17. μένειν ἐφ᾽ ἑἐ.}1 “20 γεριαῖ) 
αῤαγέ᾽ : ςρ. ἐφ᾽ ἑαυτοῦ μένοντα ἰἰὶ 14 
(ποίε). 
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152 ΟΥ̓ ΚΎΥΒΟΞΤΟΜΟΣδ [ΝἿ. νι 

,7ὔ Α -“ ὃ “-“ Ν Ε} Ν 3 ΞΖ Ἄ » 

καρτερίας μὲν τοῦτο δεῖγμα καὶ αὐτὸς εἶναι φαίην ἂν, οὐ 
ν “ .] ὔ - “ - 

μὴν ἁπάσης τῆς ἀνδρείας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ τεκμήριον ἱκανόν. 
ὁ μὲν γὰρ εἴσω λιμένων ἐπὶ τῶν οἰάκων καθήμενος, οὔπω 

“-“ ΄ » “- , ΄ Χ Α » ,ὔ - 

τῆς τέχνης ἀκριβῆ δίδωσι βάσανον" τὸν δὲ ἐν μέσῳ τῷ 

πελάγει καὶ τῷ χειμῶνι δυνηθέντα διασῶσαι τὸ σκάφος, 
ΩΣ ἈΝ “ ᾽ Ἃ 3 ἔλα ᾿ ΝΜ 

οὐδεὶς ὅστις οὐκ ἂν εἶναι φαίη κυβερνήτην ἄριστον. 

ΨΙΙ. 538. Οὐ τοίνυν ἡμῖν οὐδὲ τὸν μοναχὸν θαυμαστέον 
“Ἃ ΕΣ Υ ν ἐλ - -“ “ , - ᾿ « “-“ μ 

ἂν εἴη λίαν καὶ μεθ᾽ ὑπερβολῆς, ὅτι μένων ἐφ᾽ ἑαυτοῦ οὐ 
ταράττεται, οὐδὲ διαμαρτάνει πολλὰ καὶ μεγάλα ἁμαρτή- 

Ν 

ματα: οὐδὲ γὰρ ἔχει τὰ παρακνίζοντα καὶ διεγείροντα τὴν 

ψυχήν. ἀλλ᾽ εἴ τις πλήθεσιν ὅλοις ἑαυτὸν ἐκδεδωκὼς, καὶ 
Ἁ “ “-“ ͵ 1 ΄ 3 Ν Μ 

τὰς τῶν πολλῶν φέρειν ἁμαρτίας ἀναγκασθεὶς, ἔμεινεν 
ἀκλινὴς καὶ στεῤῥὸς, ὥσπερ ἐν γαλήνῃ τῷ χειμῶνι τὴν 

ψυχὴν διακυβερνῶν, οὗτος κροτεῖσθαι καὶ θαυμάζεσθαι 
Ν Α “- ᾽ ,ὔ 

παρὰ πάντων ἂν εἴη δίκαιος" ἱκανὴν γὰρ τῆς οἰκείας 
5 7ὔ Ἁ 

ἀνδρείας τὴν δοκιμασίαν ἐπεδείξατο. 5309. Μὴ τοίνυν 
κ ε . Ἂ- κ 

μηδὲ αὐτὸς θαυμάσῃς, ὅτι τὴν ἀγορὰν φεύγοντες ἡμεῖς καὶ 
τὰς τῶν πολλῶν συνουσίας οὐκ ἔχομεν τοὺς κατηγόρους 
πολλούς. 540. Οὐδὲ γὰρ εἰ καθεύδων οὐχ ἡμάρτανον, 

» ᾽ 

οὐδ᾽ εἰ μὴ παλαίων οὐκ ἔπιπτον, οὐδ᾽ εἰ μὴ μαχόμενος οὐκ 
, - ΄ - Ν Ν ’ὔ 

ἐβαλλόμην, ᾿θαυμάζειν ἐχρῆν. 541. Τίς γὰρ, εἰπὲ, τίς 

δυνήσεται κατειπεῖν καὶ ἀποκαλύψαι τὴν μοχθηρίαν τὴν 
δ ᾿ ι΄ ὩΡ - ἈΝ «.ς ε ’ὔ 9 γ᾽ ᾿] ΩΥ ,ὔ 

ἐμήν; ὁ ὄροφος οὗτος καὶ ὁ οἰκίσκος ; ἀλλ᾽ οὐκ ἂν δύναιντο 
ςζ-« , 

ῥῆξαι φωνήν. 542. ᾿Αλλ ἡ μήτηρ ἡ μάλιστα πάντων 
}] “ ᾿ ΄ 

εἰδυῖα τὰ ἐμά; μάλιστα μὲν οὐδὲ πρὸς αὐτήν ἐστί μοί τι 

1 τῆς καρτεριας 2 νυϊσ ᾿ 7 θαυμαστον γἷ [Ϊ το εκεὶ Υἦ [[ 17 οτι] εἰ Υ νυὶσ 

3. ἐπὶ τῶν οἰάκων κι)] (ἝΟρ. ἐπὶ ἑαυτοῦ μένοντα 111 τ (ποίε). 
τῶν οἰάκων καθίσας 1ἰϊ 7 (ποίε). το. παρακνίζ.] " φυααϊγι᾽ : ορ. τὰ 

ΨΝΙΙ. 7116 φιζοί αγιαῖ εαεεγμ ἢ πάθη κνιζόμενα νἹ 8. 
Ὁ ἐΐάφ νμιογεξ γοταεγς ἀϊηιε τεγιέοα γῆν τῷ χειμῶνι} 1.6. ἐν τῷ χει- 
ἔο εοῤθ τυξίλ ἐΐλε 2γοῤίονις οὗ ροῦεγηι- μῶνι : ΠΡ. Π| τα τοὺς... «τρόπους (ποΐε). 
7,16717. 14. κροτεῖσθαι)] (ρ. κρότων Υὶ 2 

8. μεθ᾽ ὑπερβ.] ΟὉρ. νὶ 12 μεθ᾽ (μποίε). 
ὑπερβολῆς ἐκεῖναι (αἱ τιμαῖ)---ἐπαί- 2 ἢ ὄροφος κτλ.] Ορυ νἱ [2 
ρουσιν. Αἱ νὶ 4 με πᾶ καθ᾽ ὑπερ. οὐ γὰρ δὴ οὗτοι οἱ τοῖχοι δύναιντ᾽ ἂν 
βολήν. ἀφεῖναι φωνήν. 

εὐ. μένων ἐφ᾽ ἑαυτοῦ] (ρ. ἐφ᾽ 235. οὐδὲ πρὸς αὐτήν κτλ.}] ΤῊΪ5 

νυν ὺ 



ΓΙ. νι] ὋὍΕ 5ΑΘΟΕΚΡΟΤΖΊΤΟ 58 

Ε ᾽ 

κοινὸν, οὐδὲ εἰς φιλονεικίαν ἤλθομεν πώποτε. εἰ δὲ καὶ 
φὸ ἄ» ᾿, ᾽ ’ὔ, 

τοῦτο ἦν συμβὰν, οὐδεμία οὕτως ἐστὶ μήτηρ ἄστοργος καὶ 
’ “ ἃ Μ 

μισότεκνος, ὡς τοῦτον, ὃν ὦδινε καὶ ἔτεκε καὶ ἔθρεψε, 
ὃ -“ 3 ͵ , Ἁ ’ 

μηδεμιᾶς ἀναγκαζούσης προφάσεως, μηδὲ βιαζομένου 
᾿ , ΄ “- 

τινὸς, κακίζειν καὶ διαβάλλειν παρὰ πᾶσιν. 543. ᾿Επεὶ 
“ Μ Ἀ Θ “ Ν 2 “ 2 , ,ὔ 

ὅτι γε εἴ τις τὴν ἡμετέραν πρὸς ἀκρίβειαν ἐθέλοι βασανί- 
Ἁ Ἀ Ἔν. ἐδ 

ζειν ψυχὴν, πολλὰ αὐτῆς εὑρήσει τὰ σαθρὰ, οὐδὲ αὐτὸς 
3 -“ ϑ ΄ , - - 

ἀγνοεῖς, ὁ μάλιστα πάντων ἡμᾶς τοῖς ἐγκωμίοις ἐπαίρειν 
Ἁ - , ᾽ “- 

παρὰ πᾶσιν εἰωθώς. 544. ΚΚαὶ ὅτι γε οὐ μετριάζων ταῦτα 
᾿ κ᾿ τα τ ᾿ Ἐκ ἢ 3 

λέγω νῦν, ἀνάμνησον σαυτὸν, ὁσάκις εἶπον πρὸς σὲ, λόγου 
, , ΄ “- ΄ 

τοιούτου γενομένου πολλάκις ἡμῖν" ὅτι, εἴ τις αἵρεσίν μοι 
᾿] ΄’ -“ -“ Ἂ Ἕ -“ 5» Ὁ -“ 

προὐτίθει, ποῦ μᾶλλον βουλοίμην εὐδοκιμεῖν, ἐν τῇ τῆς 
᾽ " , Ἀ ᾿ ᾿ ΝΥ Ν , 
ἐκκλησίας προστασίᾳ, ἢ κατὰ τὸν τῶν μοναχῶν βίον, 

’ὔ ΕᾺ 7 Ἀ , ᾿] , », 5 ι 

μυρίαις ἂν ψήφοις τὸ πρότερον ἐδεξάμην ἔγωγε. οὐ γὰρ 
, , , ᾿ ι ’ “ 

διέλιπόν ποτε μακαρίζων πρός σε τοὺς ἐκείνης τῆς δια- 
’, “- “-“ ᾿ 

κονίας προστῆναι δυνηθέντας καλῶς. ὅτι δὲ, ὅπερ ἐμακά- 
Ε] “Ὁ » . - » ““ εἰ ᾿. ᾽ “ 

ρίζον, οὐκ ἂν ἔφυγον ἱκανῶς ἔχων μετελθεῖν, οὐδεὶς ἀντερεῖ. 
᾽ , Ἁ “ 

545. ᾿Αλλὰ τί πάθω; οὐδὲν οὕτως ἄχρηστον εἰς ἐκκλησίας 
, 3 Ζ τ [ 

προστασίαν, ὡς αὕτη ἡ ἀργία καὶ ἡ ἀμελετησία, ἣν ἕτεροι 
ΝΜ ᾿ " ,ὔ Ν 

μὲν ἄσκησίν τινα εἶναι νομίζουσιν, ἐγὼ δὲ αὐτὴν ὡσπερεὶ 
Γ΄, - 

παραπέτασμα τῆς οἰκείας ἔχω φαυλότητος, τὰ πλείονα 

τών ἐλαττωμάτων τῶν ἐμαυτοῦ ταύτῃ συγκαλύπτων καὶ 
᾽ .“ «ς Ν 

οὐκ ἐῶν φαίνεσθαι. 546. “Ὁ γὰρ ἐνεθισθεὶς τοσαύτης 
ν᾽ ,ὔ » ἊΝ ΄ ΄ -“ 

ἀπολαύειν ἀπραγμοσύνης καὶ ἐν ἡσυχίᾳ διάγειν πολλῇ, 
ὔ , φ , ᾿ Ν “ ᾽ ,ὔ “- 

κἂν μεγάλης ἢ φύσεως, ὑπὸ τῆς ἀνασκησίας θορυβεῖται 
καὶ ταράττεται, καὶ τῆς οἰκείας δυνάμεως περικόπτει μέρος 

3 εξεθρεψε γΥ2 [ἰΪ 8 αγνοει9] ἀαρνησηὴ Υὺ ᾿ἰ 18 οὐδεν] - γαρ 2 νὰὶρ 

20 αἀσκησιν τινα] - θαυμαστὴν ὈσίγΖ ἔταης ΠΕΘΠΥ ΟΙἷν νπὶσ 23 εθισθεις γΥ2 

ΒΕΘΠῚ5 ἴο ἱΠΊΡῚῪ {Παΐ (ῆγυβ. αἵ 1ῃ15 γσαρί.᾽ 
Εἶπα νγὰϑς ποῖ ᾿ἰνίηρ νυ ἢ Ηἰβ τοί ΠΥ : 9. μετριάζων] (Ορ. μετριάζοντα 
566 ου πρός μεὶ 3. 1 5 (ηοϊε). Ηδετζτε ἱζξΞξ εἰρωνευόμενος, 

Ι. οὐδὲ εἰς φιλον. κτλ. “50, “ἀγορὰ γαΐδο »ιοαίδείγ." 
λαυε τὸῦο δὺθῦ φιαγγείίφα" ( ΠΊΘ ἢ 17. ἱκανῶς ἔχων μετ.]} “27 7 λαά 
τηῖσῃΐ πανε ἰεὰά Απίμιιβα ἴο θεῖγαν ὀεθ)ι αὐΐξ ο ααἱνιΐγιῖεέ27, τέ τυεἱὶ.᾽ 
ΠΘῚ 5οη᾿β ἔδυ 5). 18. τί πάθω;]) ΚΓ. καὶ τί πάθω; 

ἤ. σαθρά] “" τυέαΐξ ᾽: ποῖ “οοΥ-ὀὨ Ἀ[ἷϊ6 (ποίεε). 
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ΟΑΚΥΒΟΘΤΟΙΟδ ΓΝ ΙΙ 154 
τ Ν Ἂ ᾽ ΄ὔ “ Ν « “ Ν “ 3 

οὐ μικρὸν τὸ ἀγύμναστον. ὅταν δὲ ὁμοῦ καὶ βραδείας ἡ 
“- :) Υ , “- 

διανοίας, καὶ τῶν τοιούτων ἀγώνων ἄπειρος, τοῦτο δὴ τὸ 
ἌΥ ΝΥ ,ὔ 0 Χ ΄, 7 ΄ Α 
ἡμέτερον, τῶν λιθίνων οὐδὲν διοίσει ταύτην δεξάμενος τὴν 

3 Ψ Ἁ »-" “ ᾿ ᾿ , ᾿ , οἰκονομίαν. 547. Διὰ τοῦτο τῶν ἐξ ἐκείνης ἐρχομένων 
“ 7ὔ Ἁ ᾽ -“ μ ’ὔ, ν΄ 

τῆς παλαίστρας εἰς τοὺς ἀγῶνας τούτους ὀλίγοι διαφαί- 
΄ Ἀ 74 , Ν ,ὔ 

νονται" οἱ δὲ πλείους ἐλέγχονται, καὶ καταπίπτουσι, καὶ 
΄ “- ΄ 

πράγματα ὑπομένουσιν ἀηδῆ καὶ χαλεπά. καὶ οὐδὲν 
ΕῚ , ει , “- ᾽ “- 7 “-“ 5 

ἀπεικός. ὅταν γὰρ μὴ περὶ τῶν αὐτῶν οἵ τε ἀγῶνες ὦσι 
Ν “Ὁ ᾿ δ ΄ Φ ᾿ 

καὶ τὰ γυμνάσια, τῶν ἀγυμνάστων ὁ ὠγωνιζόμενος οὐδὲν 
, -“ -“ Ἀ 

διενήνοχε. 548. Δόξης μάλιστα δεῖ καταφρονεῖν τὸν εἰς 
᾿ ͵ , . Ν ΕΣ 3 ͵ 

τοῦτο ἐρχόμενον τὸ στάδιον, ὀργῆς ἀνώτερον εἶναι, συνέ- 
Ἷ Ν -“ Ν 7 , 

τούτων δὲ τῷ τὸν μονήρη στέργοντι 
᾽ Ν εἾ οὐδὲ γὰρ 

σεως ἔμπλεω πολλῆς. 

βίον οὐδεμία γυμνασίας ὑπόθεσις πρόκειται. 
, ͵7ὔ ΄ 

τοὺς παροξύνοντας ἔχει πολλοὺς, ἵνα μελετήσῃ κολάζειν 
τοῦ θυμοῦ τὴν δύναμιν: οὔτε τοὺς θαυμάζοντας, καὶ κρο- 

“ - μι “-“ “-“ , 

τοῦντας, ἵνα παιδευθῇ τοὺς παρὰ τῶν πολλῶν διαπτύειν 
“- “-“ , , 

ἐπαίνους: τῆς τε ἐν ταῖς ἐκκλησίαις ἀπαιτουμένης συνέ- 
» ᾿Ὶ Ε] -» , “ μ ΜΙ. θ 2 Ἁ 

σεως, οὐ πολὺς αὑτοῖς λόγος. ὅταν οὖν ἐλθωσιν εἰς τοὺς 

ἀγῶνας, ὧν μὴ μεμελετήκασι τὴν πεῖραν, ἀποροῦνται, 
“ Ν Ἁ “- 

ἰλυγγιῶσιν, εἰς ἀμηχανίαν ἐκπίπτουσι, καὶ πρὸς τῷ μηδὲν 
᾿ “ Ν ᾽ Ν " “ » Φ θ Ἁ 

ἐπιδοῦναι πρὸς ἀρετὴν, καὶ ἅπερ ἔχοντες ῆλθον πολλοὶ 
, 5: Ἢ 

πολλάκις ἀπώλεσαν. ΝΙ11. 549. ΒΑΣ. Τί οὖν; τοὺς 
7ὔ 

ἐν μέσῳ στρεφομένους, καὶ πραγμάτων φροντίζοντας βιω- 

2 τοιουτων λογων καὶ αγωνων γΥΖ2 νὰ]ρ ᾿ 3 των λιθων γὐ || 12 ἐμπλεων Ζ 

να] [|| τουτω δὲ γΖ νὰ]ρ || 13 οὐδεμίας Υ [Ϊ 15 θαυμαζ.} μακαριζοντας ναἱσ |! 

τό διαπτυειν]- ὧδε νὰ ]ρ || 18 ο λογος 2 νυ]σ [] 20 εἰς αμηχανιας εμπιπτουσιν ν ἢ; 

21 εἰς ἀρετὴν ἔ |] 23 εν τω μεσω νυϊσ 

11 ΣΡ 14Ἄντ' ὙΣ ΤΩΝ 
20. ἰλιγγ.] Ορ. ἰλιγγιῶντας 1ἰ 13 

(μοί). 
21. 

ὀγοιεσλξ τυϊίλ ἐλέη: 
σἴηδὶ βίοοϊς οὗ νἱγίπο. 

ΝΠΠΙ. 7614 ἐεριῤίαϊίογις οὕ ἐλὲ 

2. τοῦτο δή κτλ.] ας 1 ἐδέ καδὲ 
τυὐΐέλ γη16.,---ἶϑ τοῦδ ὧς πιο ὀφέΐε7, ἐλα7ι 
(ας αἰτεγιὦ α5) α γηαγόϊε οἰαΐμο᾽ : οΡ. 
Ζγιοεογιμεηι σίαΐμα ἐαεϊἑεγηίς ἩΥ. 
72. ἢ 2. 83. 

11. στάδιον] Ορ. στάδιον ἰϊ 6 
(ποίε). 

ἅπερ. ἔχ. ἦλ.] “τυλαΐ ἐλεν 
1.6. {Πεὶγ οτ]- 

12. τὸν μονήρη---βίον] “ἐλέ »ηο- 
γιασίῖε {76.᾽ 

15. τοῦ θυμοῦ] ΟΠγγ5. 15. Ρῥτο- 
ῬδΌΙΥ {Πἰπ]κῖηρσ οὗ ΠῚ5 Οὐ οα56 : 6Ρ. 

τυογία αγιαἱ ἐλε Μερὰ τῤεφαϊέν πα 
οἱ ἐλε τυεαξ 2οϊγιές ἐν ἐλε ελαγαςίεῦ, 
οΥ λα γεογιῖ τοῖο δέζογιδς αὶ ὀΐσλοῤ. 



ΥΙ. νι] ,ὍΕ ΒΘΑΘΕΚΡΟΤΖΤΟ το 
-“ , 

τικῶν, καὶ τετριμμένους πρὸς μάχας καὶ λοιδορίας, καὶ 
, ,ὔ “Ὁ 

μυρίας δεινότητος γέμοντας, καὶ τρυφᾶν εἰδότας, ἐπιστή- 

550. Εὐφήμει, ἔφην, 

τούτους γὰρ οὐδ᾽ εἰς νοῦν βάλλεσθαι δεῖ, 

“- -“ » ΄ 5 7 

σομεν τῇ τῆς ἐκκλησίας οἰκονομίᾳ; 
3 ᾿ ΄, 
ὦ μακάριε σύ. 
[τὰ . ,ὔ ᾿] , Φ 2 3 Μ Ν -“ “ 

ὅταν ἱερέων ἐξέτασις ἢ' ἀλλ᾽ εἴ τις μετὰ τοῦ πᾶσιν 
ε “ ἈΝ ͵ ᾿ἄ 

ὁμιλεῖν καὶ συναναστρέφεσθαι δύναιτο τὴν καθαρότητα 
Αἴ Ἁ 5 ΄, ΄ὔ  ὰ 

καὶ τὴν ἀταραξίαν, τήν τε ἁγιωσύνην καὶ καρτερίαν καὶ 
“-“ ἈΝ Ν »Μ Ν - -“ , » Ν 

νῆψιν, καὶ τὰ ἄλλα τὰ τοῖς μοναχοῖς προσόντα ἀγαθὰ, 
3 “- “-“ 

φυλάττειν ἀκέραια καὶ ἀπαρασάλευτα, μᾶλλον τῶν μεμο- 
΄ 2 ’ - “ Ἁ ἣ » » , 

νωμένων ἐκείνων. 551. ὡς ὃ γε πολλὰ μὲν ἔχων ἐλαττώ- 
κ᾿ ν ΝΥ ᾿Ξ 

ματα, δυνάμενος δὲ αὐτὰ τῇ μονώσει καλύπτειν, καὶ ποιεῖν 
Μ) -» ΄ - 

ἄπρακτα τῷ μηδενὶ καταμιγνύναι ἑαυτόν, οὗτος εἰς μέσον 
Ἂ, ᾽ Ν Ὁ ΕΥ ᾿" ΄ ͵ “- 

ἐλθὼν οὐδὲν ἕτερον ἢ τὸ καταγέλαστος γενέσθαι κερδανεῖ, 
7 , «Ὁ “ “ 

καὶ κινδυνεύσει μειζόνως. 552. Ὃ μικροῦ δεῖν ἐπάθομεν 
“ » ᾿ « “-“ »-“ ’ὔ Ὰς -“ ΄ 

ἂν ἡμεῖς, εἰ μὴ ἡ τοῦ θεοῦ κηδεμονία τὸ πῦρ ταχέως 
͵ὔ »"» ς , -" 

ἀνέσχε τῆς ἡμετέρας κεφαλῆς. 
ἈΝ “ , “ Ρ] “Ὁ “Ὁ - » Ἀ 

τὸν οὕτω διακείμενον, ὅταν ἐν τῷ φανερῷ καταστῇ, ἀλλὰ 
553. Οὐ γαρ ἐστι λαθεῖν 

πάντα τότε ἐλέγχεται" καὶ καθάπερ τὰς μεταλλικὰς ὕλας 

δοκιμάζει τὸ πῦρ, οὕτω καὶ ἡ τοῦ κλήρου βάσανος τὰς τῶν 
᾽ ,ὔ , .Ὶ Ἃ 2 , ϑ' ΕΥ̓ 

ἀνθρώπων διακρίνει ψυχὰς, κἂν ὀργίλος τις ἢ, κἂν 
Ε , ΕῪ ᾽ 

μικρόψυχος, κἂν φιλόδοξος, κἂν ἀλαζὼν, κἂν ὅ τι δήποτε 
ἕτερον, ἅπαντα ἐκκαλύπτει καὶ γυμνοῖ ταχέως τὰ ἐλαττώ- 

-“ , 

ματα 554. οὐ γυμνοῖ δὲ μόνον, ἀλλὰ καὶ χαλεπώτερα 
Ν -“ 

καὶ ἰσχυρότερα αὐτὰ καθίστησι. καὶ γὰρ τὰ τοῦ σώματος 
“ ’ὔ » 

τραύματα, προστριβόμενα, δυσίατα γίγνεται: καὶ τὰ τῆς 
"»" , “ “ “ ᾽ ’, 

ψυχῆς πάθη, κνιζόμενα καὶ παροξυνόμενα, μᾶλλον ἀγριαί- 

3 εὐφημει] οὐ φημι γὅἤ ἰΪ 4 τουτο γαρ [2 |Ι 6 δυναιτο] Ἑ και γ2 ναῖρ 

18 παντοτε γΥ ἢ 19 ελεγχει τὸ πὺυρ Υ}} 22 απαν να ]σ 

5 ἀλλ᾽ εἴ τις κτλ.] ὙἼΠὰ ἀρο- 85 δοσα. 
ἀοβὶς ἴο εἴ τις---δύναιτο 15 τοῦτον ι6. ἀνέσχε κτλ.] “ γεγιουεαϊ 7707): 
ἐπιστήσομεν (ἴο ὈῈ 5 ΡΡΙϊΕα ἔτομῃ {Π8 
οσοπίεχιί). 

12. εἰς μέσον ἐλθών] Ορ. “7ο»»». 
ἦξ τ 7 ρει. ὅθ: ἃ δεῖ δὲ μηδὲ τοῦτον 
εἰς τὸ μέσον ἄγεσθαι, ῃετΕς {6 
ῬαθΙς Ροβιίοη οἵ ἃ ὈΙβΠΟρΡ 15 τηραηΐ, 

»»} ἀεαά (176).᾽ 
19. τοῦ κλήρου] " οΥ ἐλε »ι1γ11517}." 

κλῆρος Ξ- (τὴ [ῃς οἸεγργ, (2) {Πεὶγν οῆςε, 
ἀδβουθεα [ἢ 1115 5 τὴν τοῦ κλήρου 
τάξιν. ὅ8εε Βίπρμαπι Ογίρν. Ἐεοίες. 
ΙΨ 7. 
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͵ὔ Ν Ἁ Μ, ] Ἀ ,7ὔ . 2 

νεσθαι πέφυκε, καὶ τοὺς ἔχοντας αὐτὰ πλείονα ἁμαρτάνειν 
, Ν Ν » Ψ , 5 ,, Ν Ἁ 

βιάζεται. 555. Καὶ γὰρ εἰς ἔρωτα δόξης ἐπαίρει τὸν μὴ 
", Ν ΄ 

προσέχοντα, καὶ εἰς ἀλαζονείαν καὶ εἰς χρημάτων ἐπιθυ- 
, 

μίαν: ὑποσύρει δὲ καὶ εἰς τρυφὴν καὶ εἰς ἄνεσιν καὶ 
΄ Ν ἣ, ,, 

ῥᾳθυμίαν, καὶ κατὰ μικρὸν εἰς τὰ περαιτέρω τούτων ἐκ 
, , “-“ 

τούτων τικτόμενα κακά. 556. Ἰ]ολλὰ γάρ ἐστιν ἐν τῷ 
, . ΄, “- τ ΄ ᾿] “ Ἁ Ν ἃ 

μέσῳ τὰ δυνάμενω ψυχῆς ἀκρίβειαν ἐκλῦσαι, καὶ τὸν ἐπ᾽ 
, 4 -“ , ΄ 

εὐθείας διακόψαι δρόμον. 557. Καὶ πρῶτον ἁπάντων αἱ 
-“ ΄ » 4 -“" 

πρὸς τὰς γυναῖκας ὁμιλίαι. οὐδὲ γάρ ἐστι τὸν προεστῶτα, 
“-“ , -“ Ν “ ᾽ “ 

καὶ παντὸς τοῦ ποιμνίου κηδόμενον, τοῦ μὲν τῶν ἀνδρῶν 
-“ Ν “- “-“ -»" ἃ ἐπιμελεῖσθαι μέρους, τὸ δὲ τῶν γυναικῶν παρορᾶν, ὃ 

΄ “ “ μάλιστα δεῖται προνοίας πλείονος, διὰ τὸ πρὸς τὰς ἅμαρ- 
7 ἈΠ » Ἀ “ Ν “ ΄ὔ ς , ὃ ᾿: 

τίας εὐόλισθον: ἀλλὰ δεῖ καὶ τῆς τούτων ὑγιείας, εἰ καὶ 
᾽ 3" κ᾿ , 

μὴ ἐκ πλείονος, ἀλλ᾽ οὖν ἐξ ἴσης φροντίζειν τῆς μοίρας, 
ε “-“ " “ 

τὸν λαχόντα τὴν ἐπισκοπὴν διοικεῖν. καὶ γὰρ ἐπισκοπεῖ- 
Ἂ , - ΄ ΕΝ 

σθαι αὐτὰς, ἡνίκα ἂν κάμνωσι, καὶ παρακαλεῖν, ἡνίκα ἂν 
- ᾿..5 ΄ ς ΄ ᾿ [οὶ 

πενθῶσι, καὶ ἐπιπλήττειν ῥᾳθυμούσαις, καὶ βοηθεῖν κατα- 
», 3 ΄ »ἢ» Ἀ , , 

πονουμέναις ἀνάγκη. 558. Τούτων δὲ γινομένων, πολλᾶς 
δ ΄ὔ ς , 

ἂν εὕροι τὰς παρεισδύσεις ὁ πονηρὸς, εἰ μὴ ἠκριβωμένῃ 

τις ἑαυτὸν τειχίσειε φυλακῇ. καὶ γὰρ ὀφθαλμὸς βάλλει 
ἈΝ - Ἁ Ε] ς -“ ᾽ , , ᾽ Ν Ν 

καὶ θορυβεῖ ψυχὴν, οὐχ ὁ τῆς ἀκολάστου μόνον, ἀλλα καὶ 
ς -“ “- 

ὁ τῆς σώφρονος, καὶ κολακεῖαι μαλάσσουσι, καὶ τιμαὶ 
Ἐπ π᾿ τννν πε Η 

καταδουλοῦνται: καὶ ἀγάπη ζέουσα, τοῦτο δὴ τὸ πάντων 
“- ᾽ “ ΄ “ “ 

αἴτιον τῶν ἀγαθῶν, μυρίων αἴτιον γέγονε κακῶν τοῖς οὐκ 
᾽ “ [οὶ ν 

ὀρθῶς χρησαμένοις αὐτῇ. 550. Ἤδη δὲ καὶ φροντίδες 
συνεχεῖς ἤμβλυναν τὸ τῆς διανοίας ὀξὺ, καὶ μολύβδου 

5 τουτων και εκ τουτων νὰ]σ [[ 7 τον επ᾽ εὐυθειας] τον της επιθυμιας ἃ τον 

ἐπι θεον ναὶσ ᾿ἰΟ 12 μειΐζονος ἔ ᾿ἰΪ προς ἀμαρτιαν ΥΖ2 ἰΪ 17 επιβοηθειν ΥΖ ᾿! 

25 φροντιδες καὶ συνεχεῖς νὰὶσ᾽ 

ἡ. τὸν ἐπ᾽ εὐθείας κτλ.] “ 20 1Σ 
ελεοξ ἐλεεῖν ογιτυαγαἶ κοτεγ 56) : οΡ. ἐξ 
εὐθείας ἱ 5 (ποίε). 

12. τὸ πρὸς τὰς ἁμ. εὐ. “ 21 ἐδγι- 
αἴεγιον ἐοτυαγαῖς 5ἴ71.᾽ 

14. ἐκ πλείονος... μοίρας] Ορ. {| 
7. Μ ὮΏρΥα [Π6 βαπλα ρἤγαβα ἰ5 οι ηά. 

τὸν λαχόντα τὴν ἐπ. (ρ. 
5 (ποΐβ οἡ αἱ ταύτης πρόξενοι τῆς 
τιμῇ). 

2ῤ. ἐπισκοπεῖσθαι] " ἐο υἱεέξ᾽ : Ὀαΐ 
αὖ "1 18 “ἴο θὲ νὶβι64.᾿ 

[9. παρεισδ.] “" τεογϑέ τηὲαγ5 Οὗ 
ἐγέγν.᾽ 
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βαρύτερον τὸ πτηνὸν ἀπειργάσαντο" καὶ θυμὸς δὲ προσ- 

πεσὼν κατέσχεν ἅπαντα. 

ΙΧ. τόο. Τί ἄν τις εἴποι τὰς ἐκ τῆς λύπης βλάβας, 
τὰς ὕβρεις, τὰς ἐπηρείας, τὰς μέμψεις, τὰς παρὰ τῶν 

μειζόνων, τὰς παρὰ τῶν ἐλαττόνων, τὰς παρὰ τῶν 

“- ΄ὔ Ἁ » 

καπνοῦ δίκην τὰ ἔνδον 

“-“ λ ΑΥ̓ “ 3 , “ ν᾿ Ἁ 

συνετῶν, τας παρὰ τῶν ἀσυνέτων; 5όι. Τοῦτο γὰρ δὴ 

μάλιστα τὸ γένος τῆς ὀρθῆς ἀπεστερημένον κρίσεως, 
’ , 5 Χ Ν 3 ΕΝ ᾽ , 3 - 

μεμψίμοιρόν τε ἐστὶ καὶ οὐκ ἂν εὐκόλως ἀπολογίας 

ἀνάσχοιντό ποτε. 562. Τὸν δὲ προεστῶτα καλῶς οὐδὲ 
’ὔ - -“ 3 Ἁ ᾿ [4 Υ̓́ φ “Δ 

τούτων δεῖ καταφρονεῖν, ἀλλὰ πρὸς ἅπαντας περὶ ὧν ἂν 
"] [ 4 ἃ “-“ - 2 7, ᾿ 

ἐγκαλῶσι διαλύεσθαι, μετὰ πολλῆς τῆς ἐπιεικείας καὶ 

πραότητος, συγγινώσκοντα μᾶλλον αὐτοῖς τῆς ἀλόγου 
, π᾿ ὖυ ἴον Ν » , ἄν » Ἀ 

μέμψεως, ἢ ἀγανακτοῦντα καὶ ὀργιζόμενον. 563. Εἰ γὰρ 
«ε , “-“ ᾿ “-“ ς , , Ν -“ 

ὁ μακάριος [ἰαῦλος μὴ κλοπῆς ὑπόνοιαν λάβῃ παρὰ τοῖς 
“- »Μ εἶ Ἁ “-“ , ΝΌ ΚΕ , 2 

μαθηταῖς ἔδεισε, καὶ διὰ τοῦτο προσέλαβε καὶ ἑτέρους εἰς 
- τὰ - 

τὴν τῶν χρημάτων διακονίαν, Ἵνα μή τις ἡμᾶς μωμήσηταΐί, 

φησιν, ἐν τῇ ἁδρότητι ταύτῃ τῇ διακονουμένῃ ὑφ᾽ ἡμῶν" 
πώς ἡμᾶς οὐ πάντα δεῖ ποιεῖν, ὥστε τὰς πονηρᾶς ἀναιρεῖν 
4 ὔ ΕΝ “- ΕΝ ΕῚ , , ΓῚ 

ὑποψίας, κἂν ψευδεῖς, κἂν ἀλόγιστοι τυγχάνωσιν οὖσαι, 

κἂν σφόδρα τῆς ἡμετέρας ἀπέχωσι δόξης; 564. Οὐδενὸς 

γὰρ ἁμαρτήματος τοσοῦτον ἡμεῖς ἀφεστήκαμεν, ὅσον 
-" . »“"Ἢ » Ἕ. εὖ Ν -»“ Ρ] Ν -“ 

κλοπῆς ὁ Ἰαῦλος" ἀλλ᾽ ὅμως καὶ τοσοῦτον ἀφεστηκὼς τῆς 

πονηρᾶς ταύτης πράξεως, οὐδὲ οὕτως ἠμέλησε τῆς τῶν 
-“ [2 , ,ὔ ᾿ » ᾽ ᾿ , 

πολλῶν ὑπονοίας, καίτοι λίαν οὔσης ἀλόγου καὶ μανιώδους. 

μανία γὰρ ἦν, τοιοῦτον ὑποπτεῦσαί τι περὶ τῆς μακαρίας 
Ν “" Ε ͵ “- ᾽ -- ΠΩ Ὁ Ων ς Ν 

καὶ θαυμαστῆς ἐκείνης ψυχῆς" ἀλλ᾽ ὅμως οὐδὲν ἧττον καὶ 

Ι και θυμος δε] ᾿ και ναὶρ ᾿ἰ 3 λεγοι νὰϊσ || τὰς λοιπας βλαβας νὰῖὶρ [! 

Ἴ Ύγενος των ορθης απεστερημενων νυ]σ | τό να μη ἴγ2 || 2ο απεχουσαι ἴ [! 

24 μανιας οἴΖ ᾿Ϊ χ“ό κεφαλης ὈγἾΖ Πφδητ νὰ]ρ 

ΙΧ, δ μῤῥϊὶς οῥέγιεργε, δυε7ε 17 6770- 
γιδοιέ5, 711: γ6υε7 ἐλεΐεςς δέ εογιστ αἶγα, 
7116 ὀέελοῤ »εμδέ ἠδ αὖουδ οι ρίεϊογι. 

8. μεμψίμ.} ")οπα ο77 εαὐϊἠϊέγερ᾽: 
οΡ. ΠΙ τό. 

11. διαλύεσθαι “το «ογῖ6 ἐο ἐδγ 15." 
12. τῆς ἀλόγου μ.}] σεηϊίίνε οὗ 

σάτα αἰΐευ συγγινώσκοντα. 
14. κλοπῆς] [ἡ 5ρῖϊ6 οἵ ἃ]] 

ΟΠ γυβοβίοιη 5 σῶσε ΠῈ νᾶ ΠἰπΊβο 
δοοιδεά οἵ τηϊβαρργοργίαίίΐοη οὗ 
ΟΠυγΟἢ Πιηάβ αἱ {πε ϑυῃοα οἵ {Π8 
Οἱ (403). 

ι6. ἵνα μή τι5] 2 (ΟΥ̓. νἱϊϊ 20. 
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͵ “-“ ς Ἁ “-“ “ 5 , ᾷ. ὧδ Ε] ν ΕΝ 

ταύτης τῆς ὑποψίας, τῆς οὕτως ἀλόγου καὶ ἣν οὐδεὶς ἂν 
,ὕ ΄ὔ Σ - 

μὴ παραπαίων ὑπώπτευσε, πόῤῥωθεν ἀναιρεῖ τὰς αἰτίας. 
Ν Ε , Ἀ [ω “ Ε 0. 3 ’, 

καὶ οὐ διέπτυσε τὴν τών πολλῶν ἄνοιαν, οὐδὲ εἶπε' Τίνι 

γὰρ ἂν ἐπέλθοι ποτὲ τοιαῦτα περὶ ἡμῶν ὑπονοεῖν, καὶ ἀπὸ 
“- ,ὔ  Ἧ Ν [ο ϑ. , -»" 5 “ ᾿ ΄ 

τῶν σημείων, καὶ ἀπὸ τῆς ἐπιεικείας τῆς ἐν τῷ βίῳ, πάντων 
“Ὁ 7 Ν ᾿ Ν -“ 

ἡμᾶς καὶ τιμώντων καὶ θαυμαζόντων; ἀλλὰ πᾶν τούναν- 
-“ Ν ΄ 

τίον καὶ προεῖδε καὶ προσεδόκησε ταύτην τὴν πονηρὰν 
ἐν ἘΝ ᾿ "5: Ἵ ἃ “47 . ἣ γὩν 
ὑπόνοιαν, καὶ πρόῤῥιζον αὐτὴν ἀνέσπασε, μᾶλλον δὲ οὐδὲ 

“ Ἁ » Ἁ » - Ν Υ͂ -“ ΄ 

φῦναι τὴν ἀρχὴν ἀφῆκε. διὰ τί; Ἱ]ρονοοῦμεν γάρ, φησι, 
Ἄ, ᾽ , 2 , , .} Ν ᾿ 2 ΄ » , 

καλὰ οὐ μόνον ἐνώπιον Κυρίου, ἀλλὰ καὶ ἐνώπιον ἀνθρώ- 
͵7 - - “ “ 

πων. 565. Τοσαύτῃ δεῖ, μᾶλλον δὲ καὶ πλείονι κεχρῆσθαι 
“- Ἀ , ΄ “- 

σπουδῇ, ὥστε μὴ μόνον αἰρομένας κατασπᾶν καὶ κωλύειν 
Ἂν ᾽ ᾽ Ἂ ᾿, Ἂ , 

τὰς φήμας τὰς οὐκ ἀγαθὰς, ἀλλὰ καὶ πόῤῥωθεν, ὅθεν ἂν 
“ Ν Ν 

γένοιντο, προορᾶν, καὶ τὰς προφάσεις ἐξ ὧν τίκτονται 
- ἣ ΄ Ν - -“ 

προαναιρεῖν, μὴ περιμένειν αὐτὰς συστῆναι καὶ ἐν τοῖς 
“ - “- , “- 

τῶν πολλῶν διαθρυληθῆναι στόμασι. τηνικαῦτα γὰρ οὔτε 
» Ε} Ν 5 Ν ᾽ Ν Ν »)» Ἀ εὔπορον αὐτὰς ἀφανίσαι λοιπὸν, ἀλλὰ καὶ λίαν δυσχερὲς, 
΄ ᾿ Ν λον Η " ».ω,7 κ Ν ᾿ κα 

τάχα δὲ καὶ ἀδύνατον" οὔτε ἀζήμιον, τῷ μετὰ τὴν τῶν 
“ “ Ψ. 2 

πολλῶν βλάβην τοῦτο γίνεσθαι. 566. ᾿Αλλὰ γὰρ μέχρι 
, Ψ' ον 

τίνος οὐ στήσομαι διώκων ἀκίχητωα; τὸ γὰρ ἁπάσας τὰς 
-} -“ Ψ , Ε Ν “ , 2 ΕΙ , 

ἐκεῖ δυσχερείας καταλέγειν οὐδὲν ἕτερόν ἐστιν, ἢ πέλαγος 
2 - Ἀ Ἂς “ }] Ν - 

ἀναμετρεῖν. 567. Καὶ γὰρ ὅταν τις αὐτὸς παντὸς καθα- 
Ἑ ἣν ἃ “ 5 ΄ 2 . “ ᾿ - Μ 

ρεύσῃ πάθους, ὃ τῶν ἀδυνάτων ἐστίν: ἵνα τὰ τῶν ἄλλων 
ὔ ΄ 

ἐπανορθώσῃ πταίσματα, μυρία ὑπομένειν ἀναγκάζεται 
, Ν ον 2 4 δ 

δεινά. προστεθέντων δὲ καὶ τῶν οἰκείων νοσημάτων, θέα 

 υπειδετο χγ΄ νὰὶρ ἢ 9 προνοουμενοι ἴχξΖ προνοουμενος ΔῸ ἤΘΗΙ οἷν 

15 και μὴ περιμενειν γ2 ναὶρ [[ 16 τὴν των αλλων ἔ 

1. οὐδεὶς...μὴ παραπ. “710 ο6 τΛαϊ 7 εργεέήγεες τι» 2μγσμῖέ ὁ ἐλὲ 
ὁμέ α »ιααγεα)ι.᾽ τγτιαἱαϊπαῤίε ̓  ἘῸΥ μέχρι ΠΡ. οὐκ 

4. ἐπέλθοι] (ρ. ἱ 3 πόθεν ἐπῆλθε ἔστη μέχρι τούτου ἰὶ τ (ηοΐ6). Διώκων 
τοῖς ἀνδράσιν ἐκείνοις ἐνθυμηθῆναι ἀκίχητα ἴ5 ἃ Ἡοχηοῖίος Ρῆγαβα: 77. 
κτλ. ΧΥΪ 75 Ἕκτορ, νῦν σὺ μὲν ὧδε θέεις 

8. οὐδὲ φῦναι κτλ.] “εϊά πο ἀκίχητα διώκων. 
ἐὐεγ: αἰΐοτυ τὲ 19 ργοτὺ τιῤ.᾽ 22. καθαρεύσῃ] ΟΡ. καθαρεύειν {ἰϊ 

9. προνοοῦμεν)] 2 ΟΟΥ. νἱ 21: οο (ποίε). 
ΟΡ. Ἀσοπλ. ΧΙ 17. 25. θέα] Ρτεβθηΐ ἱπυρογαξινε οἵ 

19. μέχρι τίνος κτᾺ.] “ ἄστυ ἰογι θεᾶν Ξε θεᾶσθαι. ὙΤῊΘ δοΐϊνα ἴοσπι 
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Ν » - ΄ “- , 

τὴν ἄβυσσον τῶν πόνων καὶ τῶν φροντίδων, καὶ ὅσα 
ῃ πὴ, τν κ ἌΡ ΣΝ ἐδ , , 

πάσχειν ἀνάγκη τῶν τε οἰκείων καὶ τῶν ἀλλοτρίων βουλό- 

μενον περιγενέσθαι κακῶν. Χ. π6ὃ. Νῦν δέ, φησιν, οὐ 
»“ , ξ 

δεῖ σοι πόνων, οὐδὲ φροντίδας ἔχεις κατὰ σαὐτὸν ὧν; 
᾿ Ν “-“ “ ,Ὶ 

Ἔχω μὲν, ἔφην, καὶ νῦν. 5ό6ο. ἸΠῶς γὰρ ἔστιν, ἄνθρωπον 
΄ὔ “- -“ Ψ 

ὄντα καὶ τὸν πολύμοχθον τοῦτον βιοῦντα βίον, φροντίδων 
᾽ ͵ ΟΡ; ΄ ᾿} ᾽ Ε} Μ »Μ » ΄ 

ἀπηλλάχθαι καὶ ἀγωνίας ; ἀλλ᾽ οὐκ ἔστιν ἴσον, εἰς πέλαγος 
“- Ν -" -“ 

ἄπειρον ἐμπεσεῖν, καὶ ποταμὸν παραπλεῖν: τοσοῦτο γὰρ 
᾽ὔ » , ““ ,ὔ, ᾿, ΄ -“ ΝῚ 

τούτων κἀκείνων τῶν φροντίδων τὸ μέσον. 570. Νῦν μὲν 
, ν" ἧς ΄ 

γὰρ εἰ μὲν δυνηθείην καὶ ἑτέροις γενέσθαι χρήσιμος, βου- 
Ν “- ἴω “ 

λοίμην ἂν καὶ αὐτὸς, καὶ πολλῆς μοι τοῦτο ἔργον εὐχῆς" 
“ Ν »-“ Ἀ , 

εἰ δὲ οὐκ ἔστιν ἕτερον ὀνῆσαι, ἐμαυτὸν γοῦν ἐὰν ἐγγένηται 
διασῶσαι καὶ τοῦ κλύδωνος ἐξελεῖν, ἀρκεσθήσομαι τούτῳ. 

3 “- ͵ ΝΜ Ἀ ψΦ, «." ἃ ν 

571. Εἶτα τοῦτο μέγα οἴει, φησὶν, εἶναι" ὅλως δὲ καὶ 
’ Γ΄ δ 

σωθήσεσθαι νομίζεις, ἑτέρῳ μηδενὶ γενόμενος χρήσιμος; 
3 . κα » " γα ν  :-ἃ Ν 

572. Εὖ καὶ καλῶς, ἔφην, εἴρηκας" οὐδὲ γὰρ αὐτὸς τοῦτο 
εἰ , ϑ [ πιστεύειν ἔχω, ὅτι σώζεσθαι ἔνεστι τὸν οὐδὲν εἰς τὴν τοῦ 

᾿ Ν “ 

πλησίον κάμνοντα σωτηρίαν. οὐδὲ γὰρ ἐκεῖνον τὸν δεί- 
» ΄ Ν .. “- Ἁ , ᾽ ἥν ἐν ΄ 

λαιον ὠνησέ τι τὸ μὴ μειῶσαι τὸ τάλαντον" αλλ ἀπώλεσε 

τὸ μὴ πλεονάσαι καὶ διπλοῦν προσενεγκεῖν. 573. Πλὴν 
Φ Ν ΄, Ε 

ἀλλ᾽’ ἐπιεικεστέραν μοι οἶμαι τὴν τιμωρίαν ἔσεσθαι 
2 , Ν ’ Ν Ἀ δ ἢ Μ ΕῚ Ν ,ὕ Α 

ἐγκαλουμένῳ, διὰ τί μὴ καὶ ἑτέρους ἔσωσα, ἢ διὰ τί καὶ 
Ἁ ἑτέρους καὶ ἐμαυτὸν προσαπώλεσα, πολὺ χείρων γενό- 

4 οὐδὲ συ πονον οὐδὲ φροντιδας εχεις σΙ ΓΙ οὐδὲ συ πονων οὐδὲ φροντιδας 

εχειν ς οὐδεις σοι των πονων τουτων αγων οὐδὲ φροντιδας εχεις χ ὈΕῚ] νπ]ρ ἢ} 

ὁ τὸν μοχθήρον Υ ᾿ἰ 15 ετερων νὰ]ρ [ 19 ἀλλα και ἀπωλεσε 2 νυὶρ [[͵ 20 τω μὴ 

πλεονασαι ΔΟΥ͂ ἴγαπο νὰ]ϊσ ᾿ προσαγαγειν ΟἿ |. 22 ἡ εἰ και ετεροὺυς χΧ ναὶρ ]} 

23 πολυ] ἘΎαρ Ζ 

Ῥεϊοηρσβ ἴο ἰαΐε ατεεῖκ: 566 Δ ες 
Ογεεξ ἵεγός, συ, θεάομαι. 

Χ, 7214 δισλοῤ τυῖο γαΐϊς ο αὖ 
λὶς ἐμέν τοῦ δ γ)α7γ γιογε σευθγεῖν 
2ιρσλεα ὧν Οοα ἔλαγε 1. ἀὲ λαα 
σαγμξ ὕγοῦὶ ἃ ἕασξ δεγογα ἠΐς 
2οτυεγς-. 

3. οὐ δεῖ κτλ.1] (Γ΄. νἱ 12 ἐ1. 
νῦν μὲν εἰ καὶ πολλοῦ μοι δεῖ πόνου. 

1 15 Ρσγόθαῦ]α μαΐ οὐ δεῖ σοι νγὰ5 

ἢγϑί σογγαρίεα ἰηΐο οὐδείς σοι (566 
οΥ Εἰ] ποίθ) ἂἀπὰ {ῃαΐ ἀγών νγὰβ5 
[Π6π ἱπίθγροϊαίϊθα ἰο πηᾶκα ἃ οοη- 
βίππιοίοη ἴου οὐδείς, 

12. ἐὰν ἐγγέν.] “ 77 1: δε ῥοςεἶδίο." 
18. ἐκεῖνον τὸν δείλ. Μαῖίί. χχν. 

24. 5η64. ; 
22. διὰ τί κτλ.] 1.6. ὈΥ Βεΐπηρ 

Αϑἰςθα (Π6 αιδβίίοη ΨΥ 1 αἰά ποΐ 
βαύξ οἴἢῦ5. 

ΙοΟ 
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20 
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1Ι6ο ΟἿΑ ΥΎϑ5Οσ ΤΟΜΟΣ ΓΝΊΩΣ 

Ν ͵ὔ ΄ “- ἈΝ ΄ 

μενος μετὰ τὴν τοσαύτην τιμήν. νῦν μὲν γὰρ τοσαύτην 
, Ἁ , “ -“ 

ἔσεσθαί μοι πιστεύω τὴν κόλασιν, ὅσην ἀπαιτεῖ τῶν 
ς ᾿ Ν , Ν Ἀ Ἀ ΙΑ Ἁ ᾽ Ν 

ἁμαρτημάτων τὸ μέγεθος" μετὰ δὲ τὸ δέξασθαι τὴν ἀρχὴν, 
»-“» , “-“ 5 Ἁ 

οὐ διπλῆν μόνον καὶ τριπλῆν, ἀλλὰ καὶ πολλαπλασίονα, 
“- ΄ ΄ Ἀ “- Ν , Ἁ 

τῷ τε πλείονας σκανδαλίσαι καὶ τῷ μετὰ μείζονα τιμὴν 

ΧΙΎ; υγ)4. δα σοι 
“ - 2 “ “-“ 

τοῦτο καὶ τῶν ἸἸσραηλυτῶν σφοδρότερον κατηγορῶν, τούτῳ 

προσκροῦσαι τῷ τετιμηκότι θεῷ. 

᾽ ᾿ “ », ΄ 5 ’ "-" 

δείκνυσιν αὐτοὺς μείζονος ὄντας κολάσεως ἀξίους, τῷ 
Ψ -“ -“ 

μετὰ τὰς παρ᾽ αὐτοῦ γενομένας εἰς αὐτοὺς τιμὰς ἁμαρτεῖν, 
Ν Ν , Ξ ᾿ ς “" Ψ 2 “- “ “ 

ποτὲ μὲν λέγων" ΠΙλὴν ὑμᾶς ἔγνων ἐκ πασῶν τῶν φυλῶν 
“ “ Ν “-“ 5 ͵ὔ ΒΕ - Ά ΕΣ 4 ΄ κ᾽ 

τῆς γῆς, διὰ τοῦτο ἐκδικήσω ἐφ᾽ ὑμᾶς τὰς ἀσεβείας ὑμῶν. 
Ν ΝΜ ΌΤΩΝ εἢ -“ σὺν » “Ὁ -} 7ὔ, Ἁ ,) 

ποτὲ δὲ" "ἄλαβον ἐκ τῶν υἱῶν ὑμῶν εἰς προφήτας, καὶ ἐκ 

τῶν νεανίσκων ὑμῶν εἰς ἁγιασμόν. 575. Καὶ πρὸ τῶν 
“ “- , “ ἈΝ ΄ 7 ’ὔ 

προφητῶν δεῖξαι βουλόμενος, ὅτι τὰ ἁμαρτήματα μείζονα 
5 ΄ [ο Ἄ ,ὔ “ « Ν [ω . ͵ὕὔ 

ἐκδέχεται πολλῷ τὴν τιμωρίαν, ὅταν ὑπὸ τών ἱερέων 
“ 5 “ 

γίνηται, ἢ ὅταν ὑπὸ τῶν ἰδιωτῶν, προστάττει τοσαύτην 

ὑπὲρ τῶν ἱερέων προσάγεσθαι τὴν θυσίαν, ὅσην ὑπὲρ 
Ν ΄- “- “- Ν 5ὼν “ “ ΄ » 

παντὸς τοῦ λαοῦ. τοῦτο δὲ οὐδὲν ἕτερον δηλοῦντός ἐστιν, 
ο “ ,ὔ - Ψι ΤῊΣ 

ἢ ὅτι μείζονος βοηθείας δεῖται τὰ τοῦ ἱερέως τραύματα, 

μείζονος 
Ν » ΕΝ ᾿] - 5 Ν ἤ ΑΙ , Ν 

δὲ οὐκ ἂν ἐδεῖτο, εἰ μὴ χαλεπώτερα ἦν: χαλεπώτερα δὲ 

[ ς " Ν “- -" 

καὶ τοσαύτης, ὅσης ὁμοῦ τὰ παντὸς τοῦ λαοῦ. 

»“» , ΕῚ ΄-“ ;ὔ -“ -“ 

γίνεται, οὐ τῇ φύσει, ἀλλ᾽ ὑπὸ τῆς ἀξίας τοῦ τολμῶντος 

αὐτὰ ἱερέως βαρούμενα. 576. Καὶ τί λέγω τοὺς ἄνδρας 
, ιν Ν ΄ - 

τοὺς τὴν λειτουργίαν μετιόντας; αἱ γὰρ θυγατέρες τῶν 
« Ψ Φ ὃ ἈΝ εὗ νὰ « , “ [ὦ ὃ Ἁ Ἁ 

ἱερέων, αἷς οὐδεὶς πρὸς τὴν ἱερωσύνην λόγος, ὅμως διὰ τὸ 
 “ - οἷ 

πατρικὸν ἀξίωμα τῶν αὐτῶν ἁμαρτημάτων πολὺ πικρο- 

Ι ΟἿ᾽ τιμὴν νυν μὲν γὙαρ τοσαυτὴν 2 ᾿ὶ ΤΙ τας αμαρτιας Υ2 (αἱ 1,ΧΧ) 

14 προφητωνἼ ἐπι θυσιων 2 επι των θυσιων Υ νυὶσ [ἰ 22 τὴ ἀξια χ νὰὶδ 

ΧΙ. 7712 ὀϊελοῤ, 17 1ε το) αὸ ῤγοῦες ἐλαΐ ἐλέ τυοιγεαῖς ̓  εἴο., οὐδὲν 
οὔόγιεε, ἐς υἱδίίοαί τοῖέλ 7α7 ἀδαῦϊοῦ 
2μεγι15ληιεγ: ἐλαγι α ἠαγηιατι. 

1ο. πλὴν ὑμᾶς] ΔΙΗλοΒ 11] 2. 
12.,. ἔλαβον} Ατάοὸθ 1 αἰ 1 

Ταϊϑθ ἀρ... οὐ γουγ γουηρ ΤΘῃ [ΟΥ̓ 
Ναζίγιιεϑ᾽ ἈΝ. 

16. τοσαύτην...τ. θ.1 1,6ν. ἷν 3, 14- 
18. τοῦτο δέ κτλ.] “1λῖς εἴγε ῤίν 

ἕτερον Ὀεξΐηρ δοοιι5. αἰΐου δηλοῦντος : 
ΟΡ. τὰ μὲν ῥήματα ἀποροῦντος ἴῚ 
(μοίςε). 

24. θυγατέρες τ. ἱ.}] 1,δν. χΧΙὶ 9. 
ΕῸΥ {Π656 ἴΠ6 ρεῆῃα νυ νναὰβ ἄθαῖῃ ὈΥ 
Ῥαυτπηίηρ. 

“6. τῶν αὐτῶν ἁμ.} ἐΐε ταῦιέ 
1715. ἃ5 οἴ μευὺβ σοτῃμηϊ. 



ΝΕ. Σἢ] ὨὈΕ ΞΑΓΟΕΡΡΦΡΟΤΊΟ Ι6ῚΙ 

,ὔ Ν Ν Ν ΄ 

τέραν ὑπέχουσι τὴν τιμωρίαν" καὶ τὸ μὲν πλημμέλημα 
-»" ν᾿ »-“ -“ “ , 

ἴσον αὐταῖς καὶ ταῖς τῶν ἰδιωτῶν θυγατράσι, πορνεία γὰρ 
-“ ’ 

ἀμφότερα, τὸ δὲ ἐπιτίμιον πολλῷ τούτων χαλεπώτερον. 
“- ᾽ - ,ὕ, ς . 

ὁρᾷς μεθ᾽ ὅσης σοι δείκνυσι τῆς περιουσίας ὁ θεὸς, ὅτι 
ε 

-“ “ 5 - Ν 7 

πολλῷ πλείονα τῶν ἀρχομένων ἀπαιτεῖ τὸν ἄρχοντα 
3: , ς π 2 ,ὔ Ἶ, 3, 

τιμωρίαν. οὐ γὰρ δὴ που ὁ τὴν ἐκείνου θυγατέρα δι 
» “-᾿ ͵ “ ὦ “ ιΥ Ν 2 ζ “ 

ἐκεῖνον μειζόνως τῶν ἄλλων κολάζων τὸν καὶ ἐκείνῃ τῆς 
- ᾿ -" ΝΜ » 

προσθήκης τῶν βασάνων αἴτιον ἴσην τοῖς ἄλλοις εἰσπρά- 

577. Καὶ μάλα γε 

οὐ γὰρ εἰς αὐτὸν περιΐσταται μόνον ἡ ζημία, 

ἕεται δίκην, ἀλλὰ πολλῷ μείζονα. 

εἰκότως. 
ἀλλὰ καὶ τὰς τῶν ἀσθενεστέρων καὶ εἰς αὐτὸν βλεπόντων 
καταβάλλει ψυχάς. 5γ8ὃ. Τοῦτο καὶ ὁ ̓ Ιεζεκιὴλ, διδάξαι 
βουλόμενος, διΐστησιν ἀπ᾿ ἀλλήλων τὴν τῶν κριῶν καὶ 

ΧΙ]. 579. ἾΑρά σοι δοκοῦ- 

μεν λόγον ἔχοντα πεφοβῆσθαι φόβον; πρὸς γὰρ τοῖς 
εἰρημένοις, νῦν μὲν εἰ καὶ πολλοῦ μοι δεῖ πόνου, πρὸς τὸ 

μὴ δὴ καταγωνισθῆναι τέλεον ὑπὸ τῶν τῆς ψυχῆς παθῶν, 
ἀλλ᾽ ὅμως ἀνέχομαι τῶν πόνων, καὶ οὐ φεύγω τὸν ἀγῶνα. 

τὴν τῶν προβάτων κρίσιν. 

580. Καὶ γὰρ ὑπὸ κενοδοξίας ἁλίσκομαι μὲν καὶ νῦν, 
ἀναφέρω δὲ πολλάκις" καὶ ὅτι ἑάλων, συνορῶ: ἔστι δὲ ὅτε 
καὶ ἐπιτιμῶ τῇ δουλωθείση ψυχῆ. 58ὃ1τ. ᾿Επιθυμίαι μοι 

3 ὉΠΊ πολλω (χ |Ϊ 4 τῆς ὑὅπερβολης χγ΄ νυ]ρ || 6 εκεινὴς ο ̓ 8 τοις πολλοις 

οἴχυ νὰ]ρ ᾿ἰ 12 δειξαι ὈΟΖ ἔγᾶπο ΠΘΗΥ || 18 τὸν πόρον Υ νὰ]ν 

2. ταῖς τ. ἰδιωτ. θ.1] Τεαί. χΧΙΪ 
21. πῃ [Π15 σαβε αἷἶβο ἴῃ6 ρεῃαδ]ῖῦ 
νγὰ5 ἀβαίῃ, θαΐ Ὀγ βίοπίησ. 

4. μεθ᾽ ὅσης κτλ. “Ἡτοῖίά τυλαΐ 
Μείῥπεσς᾽ (οἵ 1Ππθρἰγαῖ]οη): ορ. ἐκ 
περιουσίας ἱ 4. (ποίε). 

5. τῶν ἀρχομ.] 1.6. ἢ τοὺς ἀρχο- 
μένους. 

ΧΙ]. 7116 γεαΐ γεασογ τυάν Οἦγ7- 
σοσίογι ἰγετο ὀαεξ αἱ ἐλε ἰαδέ ηιογεογεέ 
τὐας λῖς ανιχίεοίν αγιαἱ αἰαγηι αὐ ἐδε 
ἐλοιερλΐ οΥ πριαϊδγέαξίγιρ᾽, δοὸ ἄξαὺγ α 
γεσβογιετδεέν ἂς ἐλ οὔῆεε οὐ ὀϊελοῤ. 
ΤἼ εἰτυείς ογε ἐλ γατέίς οΥ ἀξ στὺγὲ 
ἐλαγαείεγ: δ... ἐἰ{-ίδηιρεγ ἀρὰ α7- 

ἤ. τὸν καὶ ἐκείνῃ κτὰλ.} “ τοὴῦϊἢ 
ἐχαεί γγονι ἀΐρι, ἰο τυλοῦὲ σἤδ στῦος 
4λ1ε {γιεγέασε οΓ ἐΐε 2φτγεῖςληιε)εΐ, 
γηδγεῖν ἐλε σαριε εηιαίίγν ας 7507) 
οἱλεγς.᾽ 

12. Ἰεζεκ.] ἘΖεῖς. χχχὶν 17: 
“ΒεμοΪά 1 Ἰπᾶρσε Ἂ5 γε]! {Π6 τᾶτὴβ 
85 ἴῃ6 Πε-ροαῖς᾿ ΚΝ. 

Ν. (, 

γοραγε; αγιαὶ ὧν ἐλὲ σἵφρεῖίος (1) οὗ 
ἐλὲ ἀξζγιρς αατρλίεγ ἀγα (2) 7 ἐλε 
οξῥοσίγιρ, αγηρηῖες, σλέτυς ἀϊξ τεγι έγιεος 
ἔο φουόγηι Δὲ Ολπγελ. 

15. λόγον ἔχοντα... φόβον] 
γεαξογαῤίε αὐῥγελεγιδζοτι." 

20. ἀναφέρω) ἱπίγαηδιϊνο, “7 γέ- 
εοϑε7".᾽ 

7] 

Ἅ.Ὲ 

15 

20 
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7, " Ν κ ᾽ δ αὐ ἢ ΄ Ὁ ΤΟΥ 
προσπιπτουσιν ἄτοποι καὶ νῦν: αλλα αργοτέραν ανα- 

πτουσι τὴν φλόγα, τῶν ὀφθαλμῶν τῶν ἔξωθεν οὐκ ἐχόντων 

ἐπιλαβέσθαι τῆς τοῦ πυρὸς ὕλης. 582. Τοῦ δὲ κακῶς 
τὸν δεῖνα λέγειν, καὶ λεγόμενον ἀκούειν, ἀπήλλαγμαι 

5 παντελῶς, τῶν διαλεγομένων οὐ παρόντων" οὐ γὰρ δὴ 

οὗτοι οἱ τοῖχοι δύναιντ᾽ ἂν ἀφεῖναι φωνήν. 583. ᾿Αλλ᾽ 

οὐχὶ καὶ τὴν ὀργὴν ὁμοίως δυνατὸν διαφυγεῖν, καίτοι γε 
τῶν παροξυνόντων οὐκ ὄντων. μνήμη γὰρ πολλάκις 

Ὁ 2 ᾿ “ -“ 3 “- 

ἀνδρῶν ἀτόπων προσπεσοῦσα καὶ τῶν ὑπ᾽ αὐτῶν γενο- 
το μένων ἐξοιδεῖν μοι τὴν καρδίαν ποιεῖ: πλὴν ἀλλ᾽ οὐκ εἰς 

τέλος, ταχέως γὰρ αὐτὴν φλεγμαίνουσαν καταστέλλομεν, 
Χ ΄ ς “ 2 ἅ “ , 3 ΄ Ἁ 

καὶ πείθομεν ἡσυχάζειν εἰπόντες, ὅτι λίαν ἀσύμφορον καὶ 
- ΕῚ ΄ : ΄ Ν » - 3 , Ἀ Ν -ι 

τῆς ἐσχατῆης ἀθλιότητος, τὰ οἰκεῖα αφέντας κακῶ, τὰ τῶν 

πλησίον περιεργάζεσθαι. ἀλλ᾽ οὐκ εἰς τὸ πλῆθος ἐλθὼν 
᾿ - ΄ μι Ν “ ͵7 ΄ 

τς καὶ ταῖς μυρίαις ἀποληφθεὶς ταραχαῖς, δυνήσομαι ταύτης 
“ ᾿ὰ γῶν ᾿ “ - 

ἀπολαύειν τῆς νουθεσίας, οὐδὲ τοὺς ταῦτα παιδαγωγοῦντας 

λογισμοὺς εὑρεῖν. 584. ᾿Αλλ᾽ ὥσπερ οἱ κατὰ κρημνῶν 
« , ͵ Ἁ 

ὑπό τινος ῥεύματος ἢ καὶ ἑτέρας ἀνάγκης ὠθούμενοι, τὴν 
Ν Ε Ι͂ " «Δ Ἂ; Ἁ [ον ὃ ’ ͵ 

μὲν ἀπώλειαν, εἰς ἣν τελευτῶσι, προορᾶν δύνανται, βοή- 
» ἣν ͵ ε -} Ε] 

20 θείαν δέ τινα ἐπινοεῖν οὐκ ἔχουσιν" οὕτω καὶ αὐτὸς εἰς 
- “ , Ἀ ͵ 

τὸν πολὺν τῶν παθῶν θόρυβον ἐμπεσὼν, τὴν μὲν κόλασιν 
ν᾿ ἈΝ ὦ , , ͵ Ν ἱ 4 ῇ - 

καθ᾽ ἑκάστην αὐξομένην μοι τὴν ἡμέραν δυνήσομαι συνο- 
[ο 5 ᾿ [ο Ν μ ’ - Ὁ" “- 

ρᾶν, ἐν ἐμαυτῷ δὲ γενέσθαι, καθάπερ νῦν, καὶ ἐπιτιμῆσαι 
-“ ΄ “ » . , 

πάντοθεν τοῖς νοσήμασι λυττῶσι τούτοις οὐκ ἔθ᾽ ὁμοίως 

Ι, 

μὸς 
. 2. 

Ι προσπιπτουσιν]-Ἐ μεν 2 νυ]ρ [ 2 τῶν οφθ. εξωθεν γ2 ἰ 12 ασυμῴωνον 

χγ' νὰὶρ || 18 η και ετερως νυ]ρ ᾿ 23 καθαπερ και νὺν γΥΖ2 νὰ] 

ἄτοπος νὶ 35 (ποίε). 
τῶν ἔξωθεν κτλ. “ 

μοῖ 70» ἐλὲ Μανιε᾽ ( (οἵ μαϑββιοη): 
νἱ 3 διὰ τὸ μὴ προσκεῖσθαι ἔξωθεν 
τὴν 

Τῶν ἔξ. 

ἄτοποι] “ υἱεΐοιεν᾽ : σΡ. λογισ- 

γι») ομέ- 

τυαγαἱ 6γ65 ὀεῖγιρ τεγιαὐίς ἐο οὐέαϊ7ι α7ὲν 

ΟΡ: 

τῆς θεωρίας ὕλην τῇ φλογί. 

οὗ Π| 14 2γ11. 
6. οὗτοι οἱ τοῖχοι] (. νὶ » 

͵ 

ὀφθ. αὐ ορροββᾶ ἴο [Π68 
ἰπυννασά εγϑ, ὁ τῆς ψυχῆς ὀφθαλμός 

: 
ο 

ὄροφος οὗτος κτλ. (ποί6). 
11. φλεγμ. καταστ.}] ΤῊδ 58πλ8 

ῬΏγαβα ἰ5 ἰοπηά ἰπ ἰν 3 (ποΐε). 
14. περιεργ.Ἷ “ἐο »ηιδααίε τοῖξλ: 

Ρ. ἀκ Ἰ 7. 
23. ἐν ἐμαυτῷ Ύ.] “0 εονιδ 0 

γεν σοῖγ: ορΡ. ἐν ἐμαυτῷ εἶναι ἵν 1 
σμό χρι. (ποία). 

24. ἀκα τ ΕῸΥ (Π6 ροβιτίοη οὗ 
1η15. ψοτᾷ ορ. παροξῦναι τὸ θηρίον 
ἠρεμοῦν 11] τ4 (ποῖ). 
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, ἣ , » ν Ἀ 

εὔπορον ἐμοὶ, καθάπερ καὶ πρότερον. 585. ᾿Β'-μοὶ γὰρ 
᾽ Ἂν ᾽ Φ ᾽ 

ψυχή τις ἐστὶν ἀσθενὴς καὶ μικρὰ, καὶ εὐχείρωτος οὐ 
“- Ἀ [οὶ , , τούτοις μόνον τοῖς πάθεσιν, ἀλλὰ καὶ τῷ πάντων πικροτέρῳ 

Ν ἈΝ , ΄ 

φθόνῳ- καὶ οὔτε ὕβρεις οὔτε τιμὰς μετρίως ἐπίσταται 
, ᾿ ν ἬΝ: ᾿ ᾽ κ᾿ , ᾽ ,ὕ ἥρτὶς 

φέρειν, ἀλλὰ μεθ᾽ ὑπερβολῆς ἐκεῖναί τε ἐπαίρουσιν αὐτὴν, 
“ ᾿ς ὦ " ΩΣ ’ὔ, 

καὶ ταπεινοῦσιν αὗται. 586. “Ὥσπερ οὖν θηρία χαλεπὰ, 
“ “ ἢ “- “-“ ᾿, ΕῚ ἣ 3 

ὅταν μὲν εὐσωματῇ καὶ σφριγᾷ, τῶν πρὸς αὐτὰ μαχομένων 
-»" 3 - πν ᾿ Ὡ 

κρατεῖ, καὶ μάλιστα, ὅταν ἀσθενεῖς ὦσι καὶ ἄπειροι, εἰ δέ 
᾿ “-“ , ἣ “-“ 

τις αὐτὰ λιμῷ κατατήξειε, τόν τε θυμὸν αὐτοῖς ἐκοίμισε, 
“ μὲ Ἄν 

καὶ τῆς δυνάμεως τὸ πλέον ἔσβεσεν, ὡς καὶ τὸν μὴ λίαν 

γενναῖον ἀναδέξασθαι τὸν πρὸς ταῦτα ἀγῶνα καὶ πόλεμον" 
Ν , - “-“ ε Ἁ ν᾽ “- [ 

οὕτω καὶ τὰ πάθη τῆς ψυχῆς, ὁ μὲν ἀσθενῆ ποιῶν, ὑπὸ 
“ 5 “-“ ᾽ Ν ᾿ς “ . Ν , ΕῚ - 

τοῖς ὀρθοῖς αὐτὰ τίθησι λογισμοῖς" ὁ δὲ τρέφων ἐπιμελῶς, 
“ Ν ᾽ Ἀ Ἷ ΄ 

χαλεπωτέραν αὑτῷ τὴν πρὸς αὐτὰ καθίστησι μάχην, καὶ 
“ ΕῚ “-“ φ β Ν “- Ἂ ε ζ ι - 2 ὃ Ἂ, Ἂ Ν 

οὕτως αὐτῷ φοβερὰ ταῦτα ἀπεργάζεται, ὡς ἐν δουλείᾳ καὶ 

δειλίᾳ τὸν πάντα χρόνον βιοῦν. 587. Τίς οὖν τῶν θηρίων 
’ὔ Ν 

τούτων ἡ τροφή; κενοδοξίας μὲν, τιμαὶ καὶ ἔπαινοι" 
᾽ ,ὔ Ν ΕῚ ’ὔ Ἀ 7 ΄ ᾿, 

ἀπονοίας δὲ, ἐξουσίας καὶ δυναστείας μέγεθος" βασκανίας 
Ν . “Ὁ ,ὔ ] ΄ Α . “ 

δὲ, αἱ τῶν πλησίον εὐδοκιμήσεις. φιλαργυρίας, αἱ τῶν 
παρεχόντων φιλοτιμίαι" ἀκολασίας, τρυφὴ καὶ αἱ συνεχεῖς 

τῶν γυναικῶν ἐντεύξεις" καὶ ἕτερον ἑτέρουι 588. Πάντα 
. κ ᾽ ν᾿ ν 7 ͵ κα ᾽ , 

δὲ ταῦτα εἰς μὲν τὸ μέσον ἐλθόντι σφοδρῶς ἐπιθήσεται 
Η ͵ . ᾿ ᾿ δ. ἂν κ᾿ 

καὶ σπαράξει μοι τὴν ψυχὴν, καὶ φοβερὰ ἔσται, καὶ 
Ἁ ΄ 

χαλεπώτερόν μοι τὸν πρὸς αὐτὰ ποιήσει πόλεμον. ἐν- 

Ι ΟΠ καθαπερ και προτερον ἴ [Ϊ 5 αὐται---εκειναι (ταηβροβιία ΠαΡεηΐ γΖ {} 

12 ὑπο] υποχειρια Υ ᾿ὶ 15 φοβερωτερα ὈΐχγΖ [] 18 εξουσια γ2 || 2ο παρεχοντων 

φιλοτιμιαι] Ὠϊς ἱποῖρὶξ σοὰ ο [}. 23. μου ἔχγΖ [ φοβερωτερα ὈΐΧΖ ΠΘῊΥ ΟἹἱν 

5. μεθ᾽ ὑπερβολῆθ] Ορ. νὶ 7 γχὰρ καὶ σφριγᾷ. 
Ζγἶέ. (ποίε). Ιο. ὡς καὶ τόν κτλ. ὡς ΞΞ ὥστε. 

1ῤ. ἐκεῖναι] 1.6. τιμαί: αὗταιτε ΤΙῃ {Π6 ποχί οἴαιιβθ, οὕτω αῃϑυγεῖς ἴο 
ὕβρεις. ὅεε ποίβ οἡ [ἰ 8 οὐχ ὁτὴν ὥσπερ αἱ ἴῃ6 Ῥερὶπηΐησ οἵ [ῃ6 
ψυχὴν ἀπὸ τοῦ σώματος κτλ. βεηΐξῃοε. 

ἤ. εὐσωμ. καὶ σῴφρ.] Ορ. αὐ. 18, ἀπονοίας] (ρ. ἀπονοίας ἱ 4 
οῤῥτερηι. υἱέ. νιογιασί. 11 64. Ἑ καθάπερ (ποίε). 
τὰ ἄγρια τῶν ζῴων εὐσωματεῖ καὶ 22. εἰς τὸ μ. ἐλθ.] Ορ. εἰς μέσον 
σφριγᾷ: ΑΥ. Διμδ., 799 εὐσωματεῖ ἐλθών νὶ 8 (ποίε). 

: δ τος: 
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ῦθα δὲ καθημέ ὺὑ πολλῆς μὲ ὶ οὕ ὗ ή ταῦθα δὲ καθημένῳ, μετὰ πολλῆς μὲν καὶ οὕτως ὑποταγή- 
“- , “ἢ ᾽ 5 “ -“" “ 

σεται τῆς βίας: ὑποταγήσεται δ᾽ οὖν ὅμως τῇ τοῦ θεοῦ 
-» « “ 5 “ ν , 

χάριτι, καὶ τῆς ὑχλακῆς αὐτοῖς οὐδὲν ἔσται πλέον. 580. Διὰ 
-“ ΓΑ , “ - 

ταῦτα τὸν οἰκίσκον φυλάττω τοῦτον, καὶ ἀπρόϊτος, καὶ 
᾽ , Ἷ᾿ 

ἀσυνουσίαστος, καὶ ἀκοινώνητος" καὶ μυρίας ἑτέρας 
͵ ᾿ΡΩΝ, ὁὦ ΙΑ ΕΝ ᾽ 

τοιαύτας μέμψεις ἀκούειν ἀνέχομαι, ἡδέως μὲν ἂν αὐτὰς 
Ε] Ψ ἰο δὲ Χ ὃ , θ ὃ ῇ ἈΝ ᾽ “ 

ἀποτριψάμενος, τῷ δὲ μὴ δύνασθαι δακνόμενος καὶ ἀνγῶν. 
,4 . « -“ "4 

οὐδὲ γὰρ εὔπορόν μοι, ὁμιλητικόν τε ὁμοῦ γενέσθαε, καὶ ἐπὶ 
- , 7 ΄ 

τῆς παρούσης ἀσφαλείας μένειν. 
Ψ ε ͵ , ᾽ 7 

παρακαλῶ, τὸν ὑπὸ τοσαύτης δυσχερείας ἀπειλημμένον 
- “- Ἂ 

ἐλεεῖν μᾶλλον, ἢ διαβάλλειν. 
5 ’ὔ 

590. ᾿Αλλ᾽ οὐδέπω σε πείθομεν. 

᾽ ὰ Ν ᾽ Ν Ν 

δι ὃ καὶ αὐτὸν σὲ 

» “-“ “ ἈΝ 

οὐκοῦν ὥρα δλοίπον, 
ἃ ᾽ς 5 ᾽ Χ5 Ὁ Ν Χ Ν “-“ » “-“ 

ὃ μόνον εἶχον ἀπόῤῥητον, πρὸς σὲ καὶ τοῦτο ἐκβαλεῖν. 
ἣν Ὁ Ν », 5 , “-“ ᾿] Ν Ἀ  ἌἜΨΟῚ 

καὶ ἴσως μὲν ἄπιστον εἶναι δόξει πολλοῖς" ἐγὼ δὲ αὐτὸ 
“- ᾽ » 

οὐδὲ οὕτως εἰς μέσον ἐνεγκεῖν αἰσχυνθήσομαι. 
- ν ς γ 

πονηρᾶς συνειδήσεως καὶ μυρίων ἁμαρτημάτων ἔλεγχος 
ῇ ἴω , - γ΄ “ 

τὸ λεγόμενον, τοῦ μέλλοντος ἡμᾶς κρίνειν θεοῦ πάντα 

2 Ἀ Ν 
εἰ γὰρ καὶ 

5 , » -“ Ψ , ς “-“ ᾿] “ “-“ ᾽ ͵ὕ 

εἰδότος ἀκριβῶς, τί πλέον ἡμῖν ἐκ τῆς τῶν ἀνθρώπων 
» ,ὔ 3 ΄ 7, 

ἀγνοίας ἐγγενέσθαι δυνήσεται; 501. 
᾽ ΨΟΝΕ ᾽ Ν “ ΝΝ ͵ εῚ » ν᾿ Θ ΓΔ » , ΄ 

ἀπόῤῥητον; ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἐκείνης, ἐν ἡ ταύτην ἐνέθηκάς 
ἈΝ ς ΄ ΄ : Σ , “ 

μοι τὴν ὑποψίαν, πολλάκις ἐκινδύνευσέ μοι παραλυθῆναι 

5 ᾿ Ν 

Τί οὖν ἐστι τὸ 

᾿ς, “-“ ΄, “ Ν , ,ὔ ᾿ς » ’, 

τὸ σῶμα τέλεον, τοσοῦτος μὲν φόβος, τοσαύτη δὲ ἀθυμία 

κατέσχέ μου τὴν ψυχήν. 502. Τῆς γὰρ Χριστοῦ νύμφης 

τὴν δόξαν ἐννοῶν, τὴν ἁγιωσύνην, τὸ κάλλος τὸ πνευ- 

Ι μετα πολλῆς μεν ὑποταγῆς, εἐσται δ᾽ ουὐν ὁομως τὴ τοὺ θεου χαριτι ς ἰΪ 

2 τῆς βιας] οὔϊ τῆς Υ̓ νὰ]ρ || 4 αἀπροσιτος α ᾿Ϊ 12 ὡρὰ μοι λοιπὸν 2 γυ]σ |} 

17 το λεγομενον] - ἡ ὈΟΧΖ ναὶσ 

1. καὶ οὕτως] “Φυ671 σο᾽: 1.6. ἴῃ 
βρὶῖα οὔ {πε αϑϑίβίδποθ ΨῃΪΟῆ Πα 
ἀογῖνοϑ [ΓΟ] Ἰδο] αἰ! οη. 

3. τῆς ὑλακῆς κτλ.] “ἐλέν τοῦδ 
ξαΐρ ποίλέγι σαὺθ ἐλεῖγ δαγάίγιρ": 
1.6. ποϊῃίηρσ Ὀκῖ [πΠ6 σμαηςα ἴο πιαῖκα 
1ποιηβεῖνεβ ποατά. (οηίγαβί τῃ6 
σοπδίσαοίίοη Ὀεῖονν τί πλέον ἡμῖν ἐκ 
τῆς.. «ἀγνοίας ἐγγενέσθαι δυνήσεται; 
ἐγ ῃαΐ δἀναῃίαρε οδῃ δοοῦια ἴο τ5 

[του ΠΊΘ ἢ 5 ἱσπούδποο ἢ 
12. ὥὧρα... ἐκβαλεῖν] “12 ἐς Ζέγιδ 

ἴο ἀἰεείαγε.᾽ 
21. ὑποψίαν] “πεσίοίογε᾽: 1.6. 

1Παὶ ἢ νου θὲ ἔογοι ον σοηβε- 
οταϊβα : 566] 3. 

22. ἀθυμία] ορ. ἱ 3 (ἐγε11.}. 
2323. τῆς γὰρ Χρ. νι] ὍΝ τοῦ 

Χριστοῦ τὴν νύμφην 1ἰϊ 6 ἀξ 



ΥἹΙ. ΧΗ] ΔΕ ΞΑΓΕΡΦΟΤΙΟ τόξς 
Ἁ Ἀ , ᾿ Ν » “-“ ματικὸν, τὴν σύνεσιν, τὴν εὐκοσμίαν, καὶ τὰ ἐμαυτοῦ 

“ - Ν 
λογιζόμενος κακά, οὐ διελίμπανον ἐκείνην τε πενθῶν καὶ 

“- ον Ν ᾿ 

ἐμαυτὸν, καὶ στένων συνεχῶς καὶ διαπορῶν πρὸς ἐμαυτὸν 
Μ ,ὔ » “-“ ΄ , -“ 

ἔλεγον: 593. Τίς ἄρα ταῦτα συνεβούλευσε; τί τοσοῦτον 
“ “- “ Ἁ “ 
ἥμαρτεν ἡ τοῦ θεοῦ ἐκκλησία; τί τηλικοῦτο παρώξυνε 

Ν δεν. .ὕὄ δῦ , - ΄7 » ΄ “ 

τὸν αὐτῆς δεσπότην, ὡς τῷ πάντων ἀτιμοτάτῳ παραδοθῆ- 
᾿ - Ά [ο 

ναι ἐμοὶ, καὶ τοσαύτην ὑπομεῖναι αἰσχύνην; 594. Ταῦτα 
΄ὔ΄ » » ᾿ ΄ ἈΝ -“ ’ὔ » ΄ 

πολλάκις κατ᾽ ἐμαυτὸν λογιζόμενος, καὶ τοῦ λίαν ἀτόπου 
Ν “-“" ε 

μηδὲ τὴν ἐνθύμησιν δυνάμενος ἐνεγκεῖν, ὥσπερ οἱ παρα- 
»-" « -“ ,ὔ ΓΑ 

πλῆγες ἐκείμην ἀχανὴς, οὔτε ὁρᾶν οὔτε ἀκούειν τι δυνά- 
- ᾽ὔ - ἢ ᾿ 

μενος. τῆς δὲ ἀμηχανίας με τῆς τοσαύτης ἀφιείσης, καὶ 
ἢ Μ “ ᾿ .ς ’, ὃ ὃ , ὃ ́ Ν γὰρ ἔστιν ὅτε καὶ ὑπεξίστατο, διεδέχετο δάκρυα καὶ 

» “-“ ΄ , 

ἀθυμία: καὶ μετὰ τὸν τῶν δακρύων κόρον, ἀντεισήει πάλιν 
ς , 3 Ν ἴω Ἁ ’ὔ οὶ 

ὁ φόβος, ταράττων καὶ θορυβῶν καὶ διασείων μοι τὴν 
’ 7 ΄ὔ΄ » , Ψ 

διάνοιαν. 595. Τοσαύτῃ ζάλῃ τὸν παρελθόντα συνέζων 
Ε ,ὔ ,, 

χρόνον" σὺ δε ἠγνόεις, καὶ ἐν γαλήνῃ με διάγειν ἐνόμιζες. 
» ὯΝ »“ ΄ -“ “ 

ἀλλὰ νῦν σοι ἀποκαλύψαι πειράσομαι τὸν χειμῶνα τῆς 
“ “-“ Ν ΄ Ἷ 

ἐμῆς ψυχῆς" τάχα γάρ μοι καὶ ἀπὸ τούτου συγγνώσῃ, τὰ 

ἐγκλήματα ἀφείς. πῶς οὖν σοι, πῶς αὐτὸν ἐκκαλύψομεν; 
᾿ Ν “ ᾽ , » “-“ “ , » 8. χὰ » ᾿] ΕΝ οἷ 

εἰ μὲν σαφῶς ἐθέλοις ἰδεῖν, ἑτέρως οὐκ ἐνῆν, ἀλλ᾽ ἢ τὴν 
΄ Ε ἴω 

καρδίαν ἀπογυμνώσαντα τὴν ἐμήν. ἐπειδὴ δὲ τοῦτο 
9.7 ᾽ ᾽ Ν κ δὴν ε Ἂ -" 53 
ἀδύνατον, δι’ ἀμυδρᾶς τινὸς εἰκόνος, ὡς ἂν οἷός τε ὦ, 

’ὔ -“ ΄ “ 

πειράσομαί σοι τὸν τῆς ἀθυμίας τέως ὑποδεῖξαι καπνόν" 
᾿ Α ᾽ ΡΝ ΓΕ ᾿ ᾽ ,ὔ ͵΄ , 

σὺ δὲ ἐκ τῆς εἰκόνος τὴν ἀθυμίαν συλλέγειν μόνην. 

3 εμαυτον] Ἐ ταλανιζων ὈοΐχΖ νὰ]ρ || 4 ελεγον] -" ταυτα 2 νὰ]ρ [|1ἰ αφεισης 

Ζ νυ]σ ᾿[ 17 εκκαλυψομαι Υ εκκαλυψωμεν νὰ]σ [[ 20 οὐκ αν εἰη ὈοΐχγΥΖ ἔταης [} 

21 γυμνωσαντα ΥΥ νὰὶρ γυμνωσαντι αἵ ᾿ϊ 24. συλλεγε ααἶοίοχ νὰ]ρ σοι δὲ 

εἐνεστιν εκ τὴς εἰκονος---συλλεγειν αἰ Β΄ ΕΠ]ρΡΒίΖ σὺ δὲ εκ της εἰκονος.. .συλλεγο- 

μενὴν ορα τὴ ᾿ἱ μονον Θαθάθο 

9. παραπλῆγες] “171 αγ'ὲ ἐῤ΄ϊοῥίϊςε φετγαῖϊνθ. ὙὍὙῆθ βομηθννῃηδΐ ἀπυβααὶ 
Μέ᾽: ςρ. παραπληξία “τη Π685 1ν 1. σοηϑβίχιοϊίοη Ἐχρίαϊη5 ἴΠ6 νδυῖοιβ 

1Ιο. ἀχανής] " »ιτΐε.᾽ σουγαρίίοηβ ἴῃ (ἢ ἰδχί (566 οὐ ἴσα] 
13. δακρύων κόρον] Επυτὶρ. “41ε5- τοίθ): [5 σύλλεγε 5. Οἰθαυν ἃ 

Ζϊ 1τ85 ἐπεὶ δὲ πολλῶν δακρύων ροββ οἡ συλλέγειν, νγ»Ώ1]16 ἴῃ ΟΠ ΘΓ 
εἶχεν κόρον. Μ55. ἔνεστι ἰ5 ᾿ἱπίεγροϊαίβα (1 

24. συλλέγειν] ᾿πῆπηινε ἔογ 'ἴπ- Ἴἤδηρα οἵ σύ ἴο σοϊ). 
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Ψ ΄ “ “ » 

5ο6. Ὑποθώμεθα εἶναί τινι μνηστὴν τοῦ πάσης τῆς ὑφ 
“- » ΄ ᾿ς 

ἡλίῳ κειμένης γῆς βασιλεύοντος θυγατέρα" ταύτην τε 
. Ἁ τὴν κόρην κάλλος τε ἔχειν ἀμήχανον, οἷον καὶ τὴν ἀνθρω- 

΄ Ἁ “-“ - 

πείαν ὑπερβαίνειν φύσιν, καὶ τούτῳ τὸ τῶν γυναικῶν 
ς » “- ΕῚ -“ “ ’ -“ ᾿Ὶ 

ἁπασῶν φῦλον ἐκ πολλοῦ τοῦ διαστήματος νικᾶν" καὶ 
“- , ν Ν “- “-“ “ 

ψυχῆς ἀρετὴν τοσαύτην, ὡς καὶ τὸ τῶν ἀνδρῶν γένος, 
“-“ ͵ὔ “ ᾽ Ἂ ἈΝ »-“ -“ ͵7ὔ 

τῶν τε γενομένων τῶν τε ἐσομένων ποτε, πολλῷ τῷ μέτρῳ 
Ἷ ᾽ - ἈΝ ΄ Ν ς “- “ 

κατόπιν ἀφεῖναι" καὶ πάντας μὲν ὑπερβῆναι φιλοσοφίας 
“ - “ - Ἁ ,ὔ 

ὅρους τῇ τῶν τρόπων εὐκοσμίᾳ, πᾶσαν δὲ κρύψαι σώματος 
δ ,ὔ 

5907. Τὸν δὲ ταύτης 
“- ἴω ΄ 3, “-“ 

μνηστῆρα, μὴ διὰ ταῦτα μόνον περικαίεσθαι τῆς παρθένου, 

Ἵ “ - Ψ ὥραν τῷ τῆς οἰκείας ὄψεως κάλλει. 

ἀλλὰ καὶ χωρὶς τούτων πάσχειν τι πρὸς αὐτὴν, καὶ τῷ 

πάθει τούτῳ τοὺς μανικωτάτους τῶν πώποτε γενομένων 
ἀποκρύψαι ἐραστῶν. 598. Εἶτα μεταξὺ τῷ φίλτρῳ καιό- 

μενον ἀκοῦσαί ποθεν, ὅτι τὴν θαυμαστὴν ἐρωμένην ἐκείνην 
τῶν εὐτελῶν τις καὶ ἀπεῤῥιμμένων ἀνδρῶν, δυσγενὴς καὶ 
τὸ σῶμα ἀνάπηρος καὶ πάντων τῶν ὄντων μοχθηρότατος, 
μέλλοι πρὸς γάμον ἀγωγέσθαι. 590. ἾΑρά σοι μικρόν τι 
μέρος τῆς ἡμετέρας ὀδύνης παρεστήσαμεν; καὶ ἀρκεῖ 
μέχρι τούτου στῆσαι τὴν εἰκόνα; τῆς μὲν ἀθυμίας ἕνεκεν 

ἀρκεῖν οἶμαι" καὶ γὰρ διὰ τοῦτο μόνον αὐτὴν παρειλήφα- 
μεν. ἵνα δέ σοι καὶ τοῦ φόβου καὶ τῆς ἐκπλήξεως 

1 υφ᾽ ἡλιον Υ νυ]ρ || 3 ανθρωπινὴν 2 νὰσ [ϊ 15 καὶ ακουσαι 2 ναὶσ [! 

τό και δυσγενὴς 2 ναὶσ || 17 οἵὴ των οντων {χΧ}} 18 αγεσθαι νὰ]σ Π το παραστησω 

το μετρον ἴγ2 

5. ἐκ πολλοῦ τοῦ δ.] Τ,αἰ. ἠογιρῸ 
Ζγεεγοαζίο. 

8. κατόπιν ἀφεῖναι] “120 ἰέατθ 

14. μεταξὺ... καιόμ.ἢ “τυλέϊε ἀξ 
τυας ὠεῖγισ τογι 147,16 α] ὁγ ἐσθ 707 ἀξ." 
φίλτρον 15 τῇογα ἀβιαὶὶν ἃ “Ἰονε- 

δελέγα᾽: σΡ. 1 τοσοῦτον... ἀφεῖναι 
κατόπιν (ποίε). 

ὁ. φιλοσοφίας] Ορ. φιλοσοφίαν 
1 τ (μοί6). 

13. τοὺς μανικ.... ἀποκρ.} “ο ῥπέ 
ἦγ ἐλε σλααΐε εὐε7ι ἐλ νιον ῥαπεἱογεαΐε 
97 Ἰουεγς᾽ : ἴου μανικός οΡ. αα 7 εο- 
αἰογιεηι ἰαδηη} 1. 21 Ὁ, πα ΕἸΕ]α 5 
ποίθ οἡ “70)17)1. 1221 7 λεδς. 44,3. Ὁ. 
ἀποκρύψαι ἰ5 {|κε κρύψαι 7π5ῖ ἀθονα. 

Ῥοζίοη ᾿ οὐ “2λεγε." 
16. εὐτ. καὶ ἀπεῤῥ. ἀν. “ το»δ 

τε ομίεασέ᾽ : οΡ. ἔστω ὁ συνοικῶν 
μὴ τῶν εὐτελῶν τις μηδὲ τῶν ἀπεῤῥιμ- 
μένων φιοά γερμίαγες γερείγιας εἴς. 
2590Ὰ. δ'ῆε αἵὰ τεηγϊηδεαὰ οὗ {6 
“116 Βα]ὰ {ἰη]κογ,᾿ Ρ]αΐ. αἰοῤ. 496 Α, 
ὙΠΟ ΠΊΔΥΓΙΕ5 Πἰ5 τηαϑίουβ ἀδαρσηϊΐου. 

20. μέχρι κτλ. “Ὁ ἐπα ἐλὲ 
2αγαίο! (τρεῖ 6) ἀδγε." 
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. ,ὔ ΕἹ ’ Φ “ἢ , Ἶ ᾿, Ε ς ͵ὕ 

ὑποδείξω τὸ μέτρον: ἐφ᾽ ἑτέραν πάλιν ἴωμεν ὑπογραφήν. 
όοο. Καὶ ἔστω στρατόπεδον ἐκ πεζῶν καὶ ἱππέων καὶ 

“Ὁ ,ὔ “ Ἀ 

ναυμαχῶν συνειλεγμένον ἀνδρῶν" καὶ καχλυπτέτω μὲν τὴν 
΄ ε “ , ᾽ Χ ͵ ν᾿ κ τε 

θάλατταν ὁ τῶν τριήρων ἀριθμὸς, καλυπτέτω δὲ τὰ τῶν 
“ ΄ Ν Ἀ [ον Ε “ Ν ε “- ᾿- 

πεδίων πλήθη καὶ τὰς τῶν ὀρῶν κορυφὰς αἱ τῶν πεζῶν 
3 

καὶ ἱππέων φάλαγγες" 6ΟΙ. καὶ ἀντιλαμπέτω μὲν ἡλίῳ 
- ς -Ὁ “ “Ὁ 

τῶν ὅπλων ὁ χαλκὸς, καὶ ταῖς ἐκεῖθεν πεμπομέναις ἀκτῖσιν 
-“ “-“ - γς 

ἡ τῶν περικεφαλαιῶν καὶ τῶν ἀσπίδων ἀνταφιέσθω μαρ- 
“- Ἅ “- 

μαρυγή: ὁ δὲ τῶν δοράτων κτύπος καὶ ὁ τῶν ἵππων 
Ν , Ἀ 

χρεμετισμὸς πρὸς αὐτὸν φερέσθω τὸν οὐρανόν: καὶ μήτε 
““ ο 

θάλασσα φαινέσθω μήτε γῆ, ἀλλὰ χαλκὸς καὶ σίδηρος 
- ᾽ , . ᾽ ὌΝ ν 

πανταχοῦ. 602. ᾿Αντιπαραταττέσθωσαν δὲ αὐτοῖς καὶ 
Ν ’ , . 

πολέμιοι, ἄγριοί τινες ἄνδρες καὶ ἀνήμεροι" ἐνεστηκέτω 
“- “-“ Φ' 

δὲ ἤδη καὶ ὁ τῆς συμβολῆς καιρός. 6ο3. Εἶτα ἁρπάσας 
͵ὔ , “ 3 Ὁ , ν [ 

τίς ἐξαίφνης μειράκιον τῶν ἐν ἀγρῷ τραφέντων καὶ τῆς 
,ὔ - “ ,ὔ ᾿. }] , ᾽ Ἀ 

πηκτίδος καὶ τῆς καλαύροπος πλέον εἰδότων οὐδὲν, καθο- 

πλιζέτω μὲν αὐτὸ ὅπλοις χαλκοῖς, 604. περιαγέτω δὲ τὸ 
ἧς 

στρατόπεδον ἅπαν, καὶ δεικνύτω λόχους καὶ λοχαγοὺς, 
, , ς “ 

τοξότας, σφενδονήτας, ταξιάρχους, στρατηγοὺς, ὁπλίτας, 

ἱππέας, ἀκοντιστὰς, τριήρεις, τριηράρχους, τοὺς ἐκεῖ 

πεφραγμένους στρατιώτας, τῶν ἐν ταῖς ναυσὶν ἀποκει- 

μένων μηχανημάτων τὸ πλῆθος" ὅος. δεικνύτω δὲ καὶ 

τὴν τῶν πολεμίων παράταξιν ἅπασαν, καὶ ὄψεις ἀπο- 

4 καλυπτετωσαν ὈΪΏΠΡΥΖ νὰ]ρ ᾿ἰ 7 αντιπεμπομεναῖις ἔχΖ [15 Οἵ εν Ζ 

16 εἰδος Υ ᾿ἰΠ19 σφενδονιστας α ᾿Ϊ 22 οπὶ δεικνυτω---καὶ πληθος 2 

Ι,. αῃὰ 5., ψγῆο αυοίς πεδίον πλῆθος 
ἄπειρον ἔτοτη Ἡδτοάοίι5. ὙΠΕτα ἰ5 
ἴἢι5 πὸ πεεᾶ οὗ ἴῃς οοπ]θοΐξιγα 
πλάτη (Βογ5). 

13. ἐνεστηκ. κτὰλ.} “αγιαΐ σιεῤῥοτο 
ἐλαΐ ἐλε {ἕριε 707 ἐλὲ εογ ιίε τς αἱ 

3. ναυμαχῶν] ΟΡ. ἱν 4 ναυμάχην 
(ποιο). 

4. καλυπτέτω δέ] ΜΝ ὈΌΌΠΕΥ 
1 γείαϊη [Πϊ5, 1η6 γτεδάϊηρ οἵ [6 Ὀεϑί 
Μ55. Τὴδε νεῖν νοι] οἵ σουγθς ὈῈ 
ΠΟΥΤΉΔΙΥ π΄ ἴΠ6 Ρ]πγαὶ, Ραΐϊ (Π6 
ἀἰϊδίαποθ οὗ ἴπ6 ΡΊυγαὶ ϑαθ] θεοὶ (αἱ 
φάλαγγες) ἴτογη 15 νεῦῦ, ἂπᾶ {Π6 
ίαοϊ ἴπαὶ καλυπτέτω ρΡτεοεάαβ [ἴ5 
ΒΡ] εοῖ, 0] δοσουπέ [Ὁ [6 
ΔΠΟΙΊΔΙΥ (τελενια }Ογιαϊα»Ζ6147)1). 

5. πλήθη] ΒῸΓ πλῆθος υξεὰ οἵ 
τηασηϊας ᾿ηδίεαὰ οὐ ΠυμΏΕΥ 566 

λα»α." : 
16. πηκτίδος] ἃ Ξοτί οἵ ΞΡ μου 5 

Ῥίὶρε Ἰοϊπβά οἵ βενεῦδὶ τάς, {κῈ 
Ῥδηΐβ ρΡΙρεβ: 1,. ἀπά 5. συν. : καλαύ- 
ροπος --" “ἠεῤλεγαδς εγοοίῖ." 

23. ἀποτρ.}] “στυδ : τ, 5111- 
οπιεπαᾶ.; 
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τΘὃ ΟΕ Υ ΟΝ ΤΟ [ΝῚ. χα 

“ Ν ᾿ Ν “ ᾽ ΄ Ν 

τροπαίους τινὰς, καὶ σκευὴν ὅπλων ἐξηλλαγμένην, καὶ 
“ " 4 , Ν Ἁ “ 4, 

πλῆθος ἄπειρον, καὶ φάραγγας καὶ κρημνοὺς βαθεῖς καὶ 
“-“ , Ν “ Ν “ » 

δυσχωρίας ὀρῶν' 6ο6. δεικνύτω δὲ ἔτι παρὰ τοῖς ἐναν- 
΄ Ἂ 

τίοις καὶ πετομένους ἵππους διά τινος μαγγανείας, καὶ 
ς ,ὔ, ᾽ 3. Ὁ ΓΑ Ἀ Ὁ ’ ΄ ΓΙ 

ὁπλίτας δι’ ἀέρος φερομένους, καὶ πᾶσης γοητείας δύναμίν 
ῇ, Ν Ν “-“ 

τε καὶ ἰδέαν. 6ογ7. Καταλεγέτω δὲ καὶ τὰς τοῦ πολέμου 
, “ » 7 ἣν , “Ὁ ΦἮὮ ΙΝ “2 

συμφοράς: τῶν ἀκοντίων τὸ νέφος, τῶν βελῶν τὰς νιφάδας, 
ον ἈΝ » Ἁ ω ΄ ᾿ Ἁ τὰ ’ Ν 

τὴν πολλὴν ἀχλὺν ἐκείνην καὶ τὴν ἀορασίαν, τὴν ζοφωδε- 
, «Ὁ ἈΝ “Ὁ “-“ 

στάτην νύκτα, ἣν τὸ τῶν τοξευμάτων συνίστησι πλῆθος, 
΄ [οὶ . “ 

ἀποστρέφον τῇ πυκνότητι τὰς ἀκτῖνας, τὴν κόνιν οὐχ 
" “ “ “-“ ἧττον τοῦ σκότους τοὺς ὀφθαλμοὺς ἀμαυροῦσαν, τοὺς τῶν 

͵ - ΄ ᾿ - 

αἱμάτων χειμάῤῥους, τῶν πιπτόντων τὰς οἰμωγὰς, τῶν 
Ἁ 3 Ἧ “ ΄ Ἀ ΄ 

ἑστώτων τοὺς ἀλαλαγμοὺς, τῶν κειμένων τὰς σωρείας, 
τροχοὺς αἵματι βαπτιζομένους, ἵππους αὐτοῖς ἀναβάταις 

- , ᾽ ἴω ΄ “ -“ 

πρηνεῖς φερομένους ἀπὸ τοῦ πλήθους τῶν κειμένων νεκρῶν, 
Ν “ , “ Μ τ Ν , ᾿ , τὴν γῆν φύρδην ἅπαντα ἔχουσαν, αἷμα καὶ τόξα καὶ βέλη, 

Ψ ς Ν τ Ν ν “ 

ἵππων ὁπλὰς καὶ ἀνθρώπων κεφαλὰς ὁμοῦ κειμένας, καὶ 
, Ν »-» “- ᾿Ὶ 

βραχίονα καὶ τροχὸν, καὶ κνημῖδα καὶ στῆθος διακοπὲν, 
΄ 7 , ΄ , 

ἐγκεφάλους ξίφεσι προσπεπλασμένους, ἀκίδα βέλους ἐκ- 
Ν “ 

κεκλασμένην καὶ ὀφθαλμὸν ἔχουσαν ἐμπεπερονημένον. 
» δ “- “ ΄ 

6οδ. Καταλεγέτω καὶ τὰ τοῦ ναυτικοῦ πάθη: τριήρεις 
, ᾽ ,ὔ “ εἵ -“ 

τὰς μὲν ἐν μέσοις ἀναπτομένας τοῖς ὕδασι, τὰς δὲ αὐτοῖς 
« ͵ ᾿  . , 3 - 
ὁπλίταις καταδυομένας" τὸν τῶν ὑδάτων ἦχον, τὸν τῶν 

-“ ΄ ΑῪ Ὁ « “ , 

ναυτῶν θόρυβον, τὴν τῶν στρατιωτῶν βοὴν, τῶν κυμάτων 

3 δυσχερειας ἃ ἴζδπο ΠΟΥ [|| 13 τοὺς σωροὺς νυϊσ τας κραυγας χ 

14 αιμασι ας ᾿Ϊϊε 18 βραχιονας νὰ]ὶρ || καὶ τραχηλον τηποχυ" Ὀεὴ] νὰὶρ ἢ 

19 εγκεκλασμενὴν ΟΧΖ 

1. ἐξηλλαγ. ]} "τεγισμαὶ,᾽ "Σέγαγερε): 
οΡ. “7οηι7)1. ὅτι 77 αἐΐ. 6 Β ἐξηλλαγ- 

τ6. φύρδην] “ 7: εογιγμεδῖον," "2εἐἰ- 
γεϑἶ ̓  (φύρω) : ορ. ἄρδην 11] 4. (αἴρω). 

μένα καὶ καινά, 144 Ο τραπέζῃ οὕτως 18. 
ἐξηλλαγμένῃ. 

4. μαγγαν.] "7εῥρσίεγ}.᾽ 
12. αἷμ. χειμ.] Ορ. εἶδες ἂν οὐ 

χειμάῤῥους αἱμάτων νὶ 13. 
14. αὐτοῖς ἀναβ.] “γίαϊόγς ἀγα αἰ: 

οΡ. αὐτοῖς ἀνδράσιν “" οἴανν5 δηα 41 
Ηαϊ. νὶ 93 εἴο. 

τροχόν] ΤῊΙ5 ννοσὰ βυϊῖβ {Π6 
οσοηίεχι Ἀείίου ἴπᾶῃ τράχηλον (5368 
ΟΥΕ104] ποῖθ). Ενευνιῃϊηρ ἰβ ἰῃ οοη- 
[αϑϊοη (οΡ. φύρδην): ἃ ΠιδηἾ5. ΔΙῚ, 
{Π6 νν»ῆ66] οἵ ἃ ομαγὶοῖ, ατὸ 5άβ ὈῪ 
5146. 

19. ἀκίδα βέλους ἐκκ.] “ Ζἀε ἀεααῖ 
7 αν αγγοτὺ ὀγοζεε οἵ." 



ΥΙ. χα] Φ2ΦΕ ΒΑσΕΚΡΦΟΤΊΟ 169 

καὶ τῶν αἱμάτων μιγνύμενον τὸν ἀφρὸν, καὶ ὁμοῦ τοῖς 

πλοίοις ἐπεισιόντα πᾶσι" τοὺς ἐπὶ τῶν καταστρωμάτων 
νεκροὺς, τοὺς καταποντιζομένους, τοὺς ἐπιπλέοντας, τοὺς 

εἰς τοὺς αἰγιαλοὺς ἐκβρασσομένους, τοὺς ἔνδον τοῖς κύμασι 
περικλυζομένους, καὶ ταῖς ναυσὶν ἀποφράττοντας τὴν ὁδόν. 
ό6οο. Καὶ πάσας ἀκριβῶς διδάξας τὰς τοῦ πολέμου τρα- 
γῳδίας, προστιθέτω καὶ τὰ τῆς αἰχμαλωσίας δεινὰ, καὶ 
τὴν παντὸς θανάτου χαλεπωτέραν δουλείαν. ὅτο. Καὶ 

“ “ Χ 2 ’ , 

ταῦτα εἰπὼν κελευέτω τὸν ἵππον ἀναβαίνειν εὐθέως, καὶ 
“ , ,ὔ “-“ 

τοῦ στρατοπέδου παντὸς ἐκείνου στρατηγεῖν. 611. ἾΑρα 

οἴει πρὸς τὴν διοίκησιν ἐκείνην ἀρκέσειν τὸν μειρακίσκον 
5 -“" ᾿ » ἊΝ ᾿ " ἢ »“ ΕῚ ὦ χὰ , ἐν 

ἐκεῖνον, ἀλλ᾽ οὐκ ἀπὸ πρώτης ὄψεως εὐθέως ἀφήσειν τὴν 
ψυχήν; ΧΙΠ]. 

- - , Ὧν δ Ὺ , , 

πρᾶγμα τῷ λόγῳ: μήδ᾽ ὅτι τῷ σώματι τούτῳ καθάπερ 
612. Καὶ μή με νομίσῃς ἐπαίρειν τὸ 

᾿ ,. , “Ὁ ᾽ , » Ν 

τινὶ δεσμωτηρίῳ κατακλεισθέντες, τῶν ἀοράτων οὐδὲν 

δυνάμεθα ἰδεῖν, μεγάλα τὰ εἰρημένα εἶναι νόμιζε. πολὺ 
Ν ΄ “- , 

γὰρ ταύτης τῆς μάχης μείζονα, πολὺ καὶ φρικωδεστέραν 
53 “-“ , , , 

εἶδες ἂν, εἰ τοῦ διαβόλου τὴν ζοφωδεστάτην παράταξιν 

καὶ τὴν μανιώδη συμβολὴν τούτοις τοῖς ὀφθαλμοῖς ἰδεῖν 
ἠδυνήθης ποτές. 613. Οὐ γὰρ χαλκὸς ἐκεῖ καὶ σίδηρος, 

᾽ Ἁ “ ᾿ “ Ν ᾿ » Ν -“ - ΄ οὐδὲ ἵπποι καὶ ἅρματα καὶ τροχοὶ, οὐδὲ πῦρ καὶ βέλη, 
ἴω Ν ς ͵ὔ » 3 “ Ἁ ͵ Α 

ταῦτα τὰ ορατά" ἀλλ᾽ ἕτερα πολὺ τούτων φοβερώτερα 

μηχανήματα. οὐ δεῖ τούτοις τοῖς πολεμίοις θώρακος οὐδὲ 

Ι αιματων] Ἐομου Υ2 νὰ]ρ [ 7 δεινα] κακα Υ2 {11 πρὸς τὴν διηγησιν 

μονὴν δοίπιηριχ ἔγαης οἷν νὰὶσ [ τὸ μειρακισκιον εκεινοὸ Υ ᾿Ϊ 13 μῆτοι με 

νομισὴς Χ νυν ἰ τό νομιζε] νομισὴς νὰ ]σ [17 μειζονα και φρικ. γΥγ2 νὰ]ρ φρικω- 

δεστερα Χ ᾿ἰ τὸ συμβολὴν] βουλὴν χ [Ϊ 21 βελη]- οὐδὲ Ζ 

71ὲ γογεροίγιν αἰδδεγέῤίϊονε 97 ἐδ 
αἰὐβειμμῖες οὐ ἐλὲ ὀήελορ᾽ » οὔῆεθ »μαΐξες 

2. καταστρωμάτων] “ ἀξεβ».᾽ 
4- ἔνδον] 5.ς. τῆς θαλάσσης. 

“71 Τοῖς κύμασι, " Ὁν 1Π6 ννᾶνεβ,᾽ σοαβ 
γνἢ περικλυζομένους. 

6. τραγῳδίας] " »ιείαγιελοῖν ἐυε7ιές,᾽ 
“ἐγαρεαϊες᾽ : ορ. ΡΙαῖ. δε. 817 Β. 
ΧΠΙ. 7014 τυαγγαγε εογιαίμείεα 

αραϊγενί τς ὧν ϑαίανε ἔς σο έγες ἐλαΐ 
γι0 γιεγὲ ἐαγέλἐν τον οί τρια σίσε τὲς 
α ἐγ τάδα οἡ τέ. 

α αἰεεῤ ἐρ»ιῤγέδοίογε τέῤογε δαςίΐ. 
Τηεῤίογες ἀΐε γγίσηαί ἐο σπῤῥογέ αγιαῖ 
αϑοῖσέ ἀϊΐηε 1. ἀξ μέίμγε ἰαῤοιγε: 
αγαΐ Ολγγεοσίορε γεααζέν τεγιαογίαξες 
ἔο «ἷο 50. 

χὰ. 
φσεγαέίε." 

ἐπαίρειν... τῷ λόγῳ] “ἐχαρ- 
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᾿ 50Χ “ -“ 

ἀσπίδος, οὐδὲ ξιφῶν καὶ δοράτων: ἀλλ᾽ ἀρκεῖ μόνη ἡ 

ὄψις τῆς ἐπαράτου στρατιᾶς ἐκείνης παραλῦσαι ψυχὴν, 
Ἁ ΄ ΩΝ 7 -“ 

ἢν μὴ λίαν οὖσα γενναία τύχῃ, καὶ πρὸ τῆς οἰκείας 
» “ “ τὸ »-» Ἀ -“ »“" ,ὔ 

ἀνδρείας πολλῆς ἀπολαύσῃ τῆς παρὰ τοῦ θεοῦ προνοίας. 
," ἂ “- “ 

6τ4. Καὶ εἴ γε ἦν δυνατὸν, τὸ σῶμα ἀποδύντα τοῦτο, ἢ 
Ἀ “ μὴ ΄ - “- 

καὶ μετὰ αὐτοῦ τοῦ σώματος δυνηθῆναι καθαρῶς καὶ 
5 , “ Ἁ ᾽ ἢ ΄ 4 Ν ᾿ ἀφόβως ἅπασαν τὴν ἐκείνου παράταξιν καὶ τὸν πρὸς 

“-“ , 9 “- -“ 

ἡμᾶς πόλεμον ὀφθαλμοφανῶς ἰδεῖν: εἶδες ἂν οὐ χειμάῤ- 
. . ΄ Θ Ἁ , ΟἿ ᾽ Ν -“ Ἑ 

ῥους αἰματων, οὐδὲ σώματα νεκρὰ, ἀλλὰ ψυχῶν πτώματα 
“ δ Ἵ 

τοσαῦτα, καὶ τραύματα οὕτω χαλεπὰ, ὡς ἅπασαν ἐκείνην 
ἴω ΄ Ἁ ς Ἁ “Ὁ Ψ “ , 

τοῦ πολέμου τὴν ὑπογραφὴν, ἣν ἄρτι διῆλθον πρός σε, 
,ὔ Ν ᾽ ,ὔ 3 , Ἀ ὰ. κα ἂν 

παίδων τινὰ ἀθύρματα εἶναι νομίσαι, καὶ παιδιὰν μᾶλλον 
“- ΄ Ἁ 

ἢ πόλεμον, τοσοῦτοι οἱ καθ᾽ ἑκάστην πληττόμενοι τὴν 
ες ὃ Ν Ν “ Ψ᾿ ΝΜ » ΄ Ἁ 

ἡμέραν. 6τ5. Τὰ δὲ τραύματα οὐκ ἴσην ἐργάζεται τὴν 

νέκρωσιν, ἀλλ᾽ ὅσον ψυχῆς καὶ σώματος τὸ μέσον, τοσοῦ- 

τον ἐκείνης καὶ ͵ ὃ διά ὅ ὰρ λάβ ης ταύτης τὸ διάφορον. ὅταν γὰρ λάβῃ 
3, Ἁ ἡ Ν ᾿ ΄ ᾽ “- Ψ Ἁ τὴν πληγὴν ἡ ψυχὴ καὶ πέσῃ, οὐ κεῖται καθάπερ τὸ 
“ ᾽ , ᾿} Ν ᾿ ἈΝ » -“ » 

σῶμα ἀνεπαισθήτως, ἀλλὰ βασανίζεται μὲν ἐντεῦθεν ἤδη 
“» “»“ 7 Ν Ἀ Ἁ, ] ᾿ξ 

τῇ πονηρᾷ συνειδήσει τηκομένη" μετὰ δὲ τὴν ἐνθένδε 
ἈΝ “-“ Ν ἀπαλλαγὴν, κατὰ τὸν τῆς κρίσεως καιρὸν, ἀθανάτῳ παρα- 

’ , » , ᾽ Ψ, Μ , ἈΝ -“ 

δίδοται τιμωρίᾳ. εἰ δέ τις ἀναλγήτως ἔχοι πρὸς τὰς τοῦ 
διαβόλου πληγὰ εἴζον ὑπὸ τῆς ἀναισθησίας ἐκείνῳ 7 εἰ τ ( 

Ἁ ͵ « Α, - ΄΄- δ -“ εἿ 

γίνεται τὸ δεινόν. ὁ γὰρ ἐπὶ τῇ προτέρᾳ πληγῇ μὴ 
Ν 7 ᾽ ’ὔ 

δηχθεὶς εὐκόλως δέξεται καὶ δευτέραν, καὶ μετ᾽ ἐκείνην 

ἑτέραν. οὐ γὰρ διαλιμπάνει μέχρι τῆς ἐσχάτης ἀναπνοῆς 
Ὰὶ δε ͵ 

παίων ὁ μιαρὸς, ὅταν εὕρῃ ψυχὴν ὑπτίαν καὶ τῶν προτέ- 
“ “ }: Ν “ ρων καταφρονοῦσαν πληγῶν. 616. Εἰ δὲ καὶ τῆς συμβο- 

6 οἵὴ αὐτου γ2 ᾿Ϊ 12 παιδων τινων νὰ] [] και παιγνια Χ |ἰἩ- 22 εκεινης Υ͂ ἰ" 

24 δέχεται Χ νὰ]σ ᾿ἰ 25 μεχρι] και γ᾽ ἰ 26 ο πονηρος {ἢ 27 ταὐυτΉΞ Υ 

6. δυνηθ.1] ΤὨΪϊ5 15 ἰδυςοϊοροιβ 12. παίδων... ἀθύρματα] “" εὐλτία ̓ς 
αἰίευ δυνατόν, Ὀὰΐ πὸ σογγθοίΐοη οὔ 2,α»γ.᾽ 
[Π6 ἰοχί 15 Ρ] 510 16, 18. ἐντεῦθεν ἤδη] ᾿Ἡετρ»ιη»ιφαϊαξεῖν 

8. ὀφθαλμοφ.] “εἴεαγῖν,᾽ “οἱεῖόϊν..  ἀγίεγτυαγαῖς,᾽ 1.6. αἴζεγ {π6 (4]]: (Πϊ5 
9. πτώματα] υϑεὰά ἴῃ ἴΠε ΝΙ͂Τ. [5 σοπίταβιθα νυ [Π6 Ἰαΐευ βίαρθ, 

Ξε “οαγοαβεβ᾽: ἤεποα Ψυχῶν πτ.ιΞς μετὰ τὴν ἐνθένδε ἀπαλλαγήν. 
«ἀεαα τοις." 



ΨΙ. Χαμ] ὌὍΕ 54 (ΠΦΕΚΡὗΡΟΤΖ7Ο 1721 

»“ , Ἁ , 

λῆς τὸν τρόπον ἐξετάζειν ἐθέλοις, πολὺ ταύτην σφοδροτέραν 
ΝΜ 4 -» 

καὶ ποικιλωτέραν ἴδοις ἄν. οὐδὲ γὰρ κλοπῆς καὶ δόλου 
͵7ὔ -“ [2 

τοσαύτας τις οἶδεν ἰδέας, ὅσας ἐκεῖνος ὁ μιαρὸς, ταύτῃ 
-“ , νΝ 

γοῦν τὴν πλείονα κέκτηται δύναμιν: οὔτε ἔχθραν τις 
»Μ Ἁ Ἁ 

οὕτως ἀκήρυκτον δύναιτ᾽ ἂν ἔχειν πρὸς τοὺς ἄγαν πολε- 
- Ν Ἁ , ᾿- 

μιωτάτους αὐτῷ, ὅσην πρὸς τὴν ἀνθρωπείαν φύσιν ὁ 
᾿ς 

πονηρός. 6ι7. Καὶ τὴν προθυμίαν δὲ εἴ τις ἐξετάζοι, 
-“ 3 »“» 

μεθ᾽ ἧς μάχεται ἐκεῖνος, ἀνθρώπους μὲν ἐνταῦθα καὶ 
-“ -“ ᾽ ,ὔ Ἁ ἊΝ ,ὔ Ἀ ᾽ 

γελοῖον παραβαλεῖν. εἰ δέ τις τὰ ὀργιλώτατα καὶ ἀπη- 
᾿ -“ Ἷ ΡῚ ὔ Ε] 7 7, - 

νέστατα τῶν θηρίων ἐκλεξάμενος ἀντιτιθέναι θέλοι τῇ 
, ’ὔ’ ,ὔ ν ἣς ιν ͵7ὔ 6 7 ΤΑῚ 

τούτου μανίᾳ, πραότατα ὄντα καὶ ἡμερώτατα εὑρήσει τῇ 

παραβολῇ: τοσοῦτον οὗτος πνεῖ θυμὸν, ταῖς ἡμετέραις 
- " » ,ὔ ,ὔ 

προσβάλλων ψυχαῖς. 618. Καὶ ὁ τῆς μάχης δὲ χρόνος, 
» 00 Ἁ Ν ἢ, τ [ᾺῚ »"» δὲ 3 -“ ΧΑ, Ἂν ς 

ἐνταῦθα μὲν βραχὺς, καὶ ἐν τῴ βραχεῖ δὲ αὐτῷ πολλαὶ αἱ 
» ᾽ὔ Ν Ν ᾽ “- Ἀ ε “- , 

ἀνοκωχαί" καὶ γὰρ νὺξ ἐπελθοῦσα, καὶ ὁ τοῦ σφάζειν 

κάματος, καὶ τροφῆς καιρὸς καὶ πολλὰ ἕτερα διαναπαύειν 
Ἀ ΕῚ -“ 

τὸν στρατιώτην πέφυκεν, ὡς καὶ ἀποδῦναι τὴν παντευχίαν, 

καὶ ἀναπνεῦσαι μικρὸν, καὶ σίτῳ καὶ ποτῷ καταψῦξαι, 

καὶ ἑτέροις πολλοῖς τὴν προτέραν ἀνακτήσασθαι δύναμιν. 
Φυι Ἀ κα κα ᾽ » Ν, ἿἝἑ 7 Ἀ 
ἐπὶ δὲ τοῦ πονηροῦ οὐκ ἔστι τὰ ὅπλα καταθέσθαι ποτὲ, 

Ε] », Ὁ » Ἁ »Μ , 

οὐκ ἔστιν ὕπνον ἄρασθαι τὸν βουλόμενον ἄτρωτον μένειν 

διαπαντός. ἀνάγκη γὰρ, δυοῖν θάτερον, ἢ πεσεῖν καὶ 
᾽ ͵ ΄ ΕΝ "  κ ἀπολέσθαι γυμνωθέντα, ἢ διαπαντὸς καθωπλισμένον 

, ..ἢ Ἀ »"» 

ἑστάναι καὶ ἐγρηγορότα. καὶ γὰρ ἐκεῖνος διαπαντὸς 
-΄΄ Ἁ -»" Ὁ »“" , Ν ΄ ͵ὔ Ν 

ἕστηκε μετὰ τῆς αὑτοῦ παρατάξεως, τὰς ἡμετέρας ῥᾳθυ- 

2 ἰδοι τις αν Χ ᾿ἰ 3 ὁ μιαρος] - δαιμων εκεινος Χ ο πονήρος δαιμων εκεινος 

ΥΖ νυ]ὶρ || 5 δυνησεται ὈςίχΥΖ ταπς δυναται νὰ] [ 8 ανθρωποις γΖ νυΐὶσ [} 

ΠῚ εν τη παραβολὴ 2 ᾿Ϊ τό διαναπνευσαι 2 ᾿Ϊ 24. και εγρηγορεναι Ὀο καθωπλ, 

εστωτα και εγρηγοροτα ειναι Χ νὰ]σ 

5. ἀκήρυκτον] “1»ιῤίαεαῤίε᾽ : Ῥγγο- αἰίεγ ἄγαν ; Ὀαξ σρΡ. {1 τᾳ φρικωδέσ- 
ῬΕΙ͂ υϑεα οὗ ἃ νγᾶγ ἴῃ ψῃ ἢ πο 
Πεγαϊὰ 15 δάἀπητεὰ ὈΥ εἰἴ που 546. 
᾿Ακήρυκτος ἔχθρα 15 αηὐοϊεά ΠΌΠη 
ῬΙυΐατοἢ. 

26. ἄγαν πολεμιωτ.] Νῆε τηϊρσῃς 
Βᾶνε Ἴχρεοίβα (Π6 ροβιτῖνε πολεμίους 

τατα (ποίε). 
17. παντευχίαν] " Ξαγιοῤίν.᾽ Πανο- 

πλίας 15 ἰουπά αἱ 11 2. 
20. οὐκ ἔστι τὰ κτλ. “1εὲ τυῖο 

τυΐτλες ἐο γεηιατῖ)ε τεγελμγέ εαγιγιοί ἠαγ 
αἴστογι ἀΐξ α7,7,5.᾽ 
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7, - ΄ , Η , ᾿ 2 λ μίας παρατηρῶν, πλείονά τε εἰσφέρων σπουδὴν εἰς τὴν 
Μ -»" »" 

ἡμετέραν ἀπώλειαν, ἢ εἰς τὴν σωτηρίαν ἡμεῖς τὴν ἑαυτῶν. 
ν . δὼ σὰ ᾽ .“ ᾿ , 

ὅι9. Καὶ τὸ μὴ ὁρᾶσθαι δὲ αὐτὸν ὑφ᾽ ἡμῶν, καὶ τὸ 
5 Ψ, » ΄, “ ΄ -“ 7ὔ 2 Ἁ Μ ἐξαπίνης ἐπιτίθεσθαι, ἃ μάλιστα τῶν μυρίων ἐστὶν αἴτια 

“ “ , “ ᾽ 

κακῶν τοῖς οὐκ ἐγρηγορόσι διαπαντὸς, πολὺ τοῦτον ἀπο- 
“ ρώτερον ἐκείνου δείκνυσι τὸν πόλεμον. 62ο. ᾿Ενταῦθα 

οὖν ἡμᾶς ἤθελες στρατηγεῖν τοῖς στρατιώταις τοῦ Χρι- 
-“ 93. ν - ΄ -“ 53 “- .» ΄ Ἁ 

στοῦ; ἀλλὰ τῷ διαβόλῳ τοῦτο ἦν στρατηγεῖν᾽ ὅταν γὰρ 
[2 ΄ Ν "-“" , ’ 

ὁ διατάττειν καὶ διακοσμεῖν τοὺς λοιποὺς ὀφείλων πάν- 
͵ ᾿ 3 Ν “- 

των ἀπειρότατος καὶ ἀσθενέστατος ἦ, προδοὺς ὑπὸ τῆς 
΄ Ἁ ΄ “ , “- 2 

ἀπειρίας τοὺς πιστευθέντας, τῷ διαβόλῳ μᾶλλον ἐστρα- 

τήγησεν, ἢ τῷ Χριστῷ. 
5 ΄ ν ΄ 

621. ᾿Αλλὰ τί στένεις; τί δακρύεις; οὐ γὰρ θρήνων 
7 Ν 3... ἃ “- ͵ “ ν᾽ ἄξια τὰ κατ᾽ ἐμὲ νῦν, ἀλλ᾽ εὐφροσύνης καὶ χαρᾶς. ᾿Αλλ 

᾽ Ν Ἀ ΑΜ... , ᾿ ᾿ , ΕΣ “- “- 

οὐχὶ καὶ τὰ ἐμά, φησιν, ἀλλὰ μυρίων ἄξια ταῦτα κοπετῶν" 
“- Ν ΄ ΄ “-“ “ “- 

νῦν γὰρ μόλις ἠδυνήθην συνιδεῖν, οἷ τῶν κακῶν με ἤγαγες. 
᾿ ἣν Ἁ Ν “- τ “ 

622. ᾿Εγὼ μὲν γὰρ εἰσῆλθον πρός σε, ὅ τι ποτὲ ὑπὲρ σοῦ 
Ν . “-“ 3 “-“ 

πρὸς τοὺς ἐγκαλοῦντας ἀπολογήσομαι, δεόμενος μαθεῖν" 
Ἁ , 5 “ ΄ ’ » ᾽ « ͵ ,ὔ » ’ 

σὺ δέ με ἐκπέμπεις ἑτέραν ἀνθ᾽ ἑτέρας φροντίδα ἐνθείς. 
» Ν » ΄, “ Ν » ’ὔ, ε ἃ “ 3 Ἁ “κ οὐ γαρ ἔτι μοι μέλει, τί πρὸς ἐκείνους ὑπὲρ σοῦ, ἀλλὰ τί 

πρὸς τὸν θεὸν ὑπὲρ ἐμαυτοῦ καὶ τῶν ἐμῶν ἀπολογήσομαι 
“ “- - ,ὔ 

κακῶν. 623. ᾿Αλλὰ σοῦ δέομαι καὶ ἀντιβολῶ, εἴ τί σοι 
μέλει τῶν ἐμών, εἴ τις παράκλησις ἐν Χριστῷ, εἴ τι παρα- 

4 ΄ Ἷ 

μύθιον ἀγάπης, εἴ τινα σπλάγχνα καὶ οἰκτιρμοί. καὶ γὰρ 

οἶδας, ὅτι με μάλιστα πάντων αὐτὸς εἰς τοῦτον τὸν κίνδυνον 
ἤγαγες" χεῖρα ὄρεξον καὶ λέγων καὶ πράττων τὰ δυνάμενα 

“- ᾽ “- ᾿ Ἷ “- , 

ἡμᾶς ἀνορθοῦν, μηδὲ ἀνάσχῃ πρὸς γοῦν τὸ βραχύτατον 
πῶ ν ᾽ ΡΥ ᾽ ᾿ » ΝΗ Η , ᾿ 
ἡμᾶς απολιπεῖν, ἀλλα νῦν μᾶλλον ἢ πρότερον κοινᾶς 

6 εἰς οιον βοθρον κακων με ἡγαγες ς [Ϊ 17 ὁ τι ποτε] Ἐ εκεινροις Υ ναὶσ 

20 πλην αλλα νυΐὶρ [Ϊ 24 εἰ τι σπλαγχνα 2 ᾿ϊ 27 μὴ δὴ ανασχὴ νὰϊρ 

5. τοῦτον] 1.6. ννατίατε Ὀεΐνγθθη ἀἄφν]].᾽ 
ΤηΔὴ δης ϑαίδῃ: ἐκείνου, [ῃ αἱ Ὀεΐννε θη 14. τὰ κατ᾽ ἐμέ] “᾽ν γ)ογέμγεες.᾽ 
ΤΊΔη Δηα ΠΊΔΗ. 23. εἴτις παράκλησις κτλ. ΡΉΪ]. 

7. στρατ. τοῖς στρ. “0 ἠεαα 16 ἴἰ 1 (αἴίευ ἀγάπης ΝΗ. Βανα εἴ τις 
σοαϊογς): πὶ τῷ διαβ. στρ. ὈεΪοννΞξ᾽ κοινωνία πνεύματος, εἴ τις σπλάγχνα 
“ἴο δοῖ ἃ5 ᾿Ἰβαάθὺ ἴῃ {Π6 σαιιβα οἵ ἴἢ6Ξ καὶ οἰκτιρμοί). 
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ποιεῖσθαι τὰς διατριβάς. 624. ᾿Εγὼ δὲ μειδιάσας, Καὶ 
, “-“ 

τί συμβαλέσθαι, ἔφην, τί δέ σε ὀνῆσαι δυνήσομαι πρὸς 
-»“" 5 ΕῚ -“ 

τοσοῦτον πραγμάτων ὄγκον; ἀλλ᾽ ἐπειδή σοι τοῦτο ἡδὺ, 
5» "-» ν - 

θάῤῥει, ὦ φίλη κεφαλή: τὸν καιρὸν γὰρ, καθ᾽ ὃν ἂν ἐξῇ 

σοι τῶν ἐκεῖθεν φροντίδων ἀναπνεῖν, καὶ παρέσομαι καὶ 
, Ἀ -Ὁ ᾽ , Ἁ » Ἁ ᾿ ᾿ 

παρακαλέσω, καὶ τῶν εἰς δύναμιν τὴν ἐμὴν ἐλλείψεται 
“ -“ , ᾽ὔ, 

οὐδέν. ἐπὶ τούτοις πλέον ἐκεῖνος δακρύσας ἀνίσταται" 
» Ἀ Ν » “Ὁ ᾿ Ν , "Ἵ Ν 

ἐγὼ δὲ αὐτῷ περιχυθεὶς, καὶ καταφιλήσας τὴν κεφαλὴν, 

προὔπεμπον, παρακαλῶν γενναίως φέρειν τὸ συμβεβηκός. 
, Ν “-“ - “- 

ἸΠστεύω γὰρ, ἔφην, τῷ καλέσαντί σε Χριστῷ, καὶ τοῖς 
7ὔ -“ 

ἰδίοις ἐπιστήσαντι προβάτοις, ὅτι τοσαύτην ἐκ τῆς διακο- 
,ὔ 3 - 

νίας ταύτης κτήσῃ παῤῥησίαν, ὡς καὶ ἡμᾶς κατὰ τὴν 

ἡμέραν ἐκείνην κινδυνεύοντας εἰς τὴν αἰώνιόν σου δέξασθαι 
, 

σκηνήν. 

6 ελλειψει σἸκΚΙγβίννΖ ΠΘ ΠΥ ελλειψω ΧΥ 

4- ὦ φίλη κεφαλή] ΕῸΓ [ΠΪ15 12. τῆν ἡμέραν ἐκ. ἴμε ἄδγ οὗ 
ἔογτῃ οἵ βαϊαϊαίίοη ορ. σα᾿ 7 λεραϊογῦε Ἰπαστηεηί. 
ἰαΞΣΉ7Ε1 11 Α,1142.4Α: αἷ5ςο κεφαλῆς 13. εἰς τὴν αἱ... σκηνήν] 1Κ. χνὶ 
Ξε “Ρεύβοῃ᾽ αἱ Π| 5 (ποίε). 9 (εἰς τὰς αἰωνίους σκηνάς Ν Η.). 

5 

ΙΟ 



ΑΡΡΕΝΏΌΙΧ, 

ΤῊΝ ΒΕΔΒΙΝΟ ΟΕ ΤῊΝ, ΘΟΕΙΡΤΈΌΞΒΑΙ, ΟΟΟΤ ΨΥ 

ΙΝ. ΤῊΝ 25 ΖΦΘΕΑΚΘΟΊΖΟ. ΟΝ ΤΕ ΡΝ 

ΟΕΙΤΊΟΙΘΝ ΟΝ  ὙΠΕ ΝΕΝ ΤΈΤΑ ΜΈΝΗΝ 

1 15 δαπη64 ΌΥ 411 οὐἹο5 οὗ {πΠῸ ἰεχί οἵ ἴῃς Ννν ΤΙ δίαπγεηξ 

{παὶ {πΠ6 φαοίφίοηβ ἴῃ {Π6 νυ ηρ5 οὗ 51 Ὁῆτγγϑβοβ- 
ΤΠε ατποΐατίοηβ : " : Ν 
ἴπ Οἤσυβοβ- ἰοΠΊ δ΄ξ ἀεγινεα ΠῸΠῚ ἃ ἰεχί βίη 14} 4 δ ητσ δὶ 
ἴοπι᾿ 5 νντιτηρ5 Ὶ τὸ ἐς 
ἐλ ΒΕ Στῆς ἢ {παΐ τεργαβδεηϊεα Ὁν {Π6 “50 δτοῦρ οἵ 

ἐΒυτίαπ᾽ οὐ δΔυϊπου6ε5. ΠῚ Ηοτί ντοίεϊ: “84 ρίδῃηςε δὲ 8ηΥ 

Ἐν τϑρα οὔ το] ΥΆ ὈΪΥῪ σοπηρ]εία ἀῥαγαΐης εγίίζειες οἵ ἴῃ6 Αοἰβ 
Εχῖ. 

ΟΥ Ῥαυ]ηθ ἘΡΙϑ165 γενεαὶ [πΠ6 βίτκιηρ ἕαςί ἐπδὲ 

ΔῊ ΟΥ̓ΘΥν ΠΟΘΙ ΠΡ ΡΓΟροχίοη οὗ {πΠῸ ναγιδηΐβ σοτητηοῃ ἴο ἔῃ6 στεδΐ 

Τη855 οὗ συτϑῖνα 84 Ἰαΐθ τπης]84] ατξεὶς Μ858. αύε Ἰἀθηξσαὶ ννῈ ἢ τῃ6 
Τεδιηρθ [Ὁ] οννεά ὈγΥ (Π͵γυϑοβίοπη ἰῇ {πΠ6Ὸ σοπΊροϑιίίοη οὗ ἢϊ5 

ἩΟΠΊ11165. ΤΠς οοϊηοϊάδησα ἔιγη5Πη65 αν άθησα 845 ἴο ρίδςε 85 

ὙΜ6Ὲ}1 δ5 {{π|6 ; οΥΓ {πΠῸ6ὶ ψῇοὶ]ε οἵ (Ὁ γυϑοβίοπ)β [π|ὸ6, ἴη6 ἰαδὲ ἴδῃ 

γεδύβ Ἐχοβρίεα, ννὰβ βρεηΐ δἱ ΑπίοΟἢ ΟΥ̓ ἸΏ 115 ΠΕΡ ὩΡουτΠοοά." 

Ετοη ἰπ6 δρυπμάδηϊς ααιοίαί!οηβ ἴῃ [Π6 νο]απηηοι5 σου Κ5 οὗ 

δὲ Ομγγϑοβίομη, δη4 ἴῃ (ες Ππαριηδηίβ οἵ ἹΠπεοάογε οἵ Απέοοῇ 

8Δη4 Μορϑιαβίϊα, δηά οὗ Ὠ1οάογαβ οἵ Αητοοἢ δηά Τατγβιβ", θγ Ηοτέ 
ςοποΙπ6α {παὶ “1Πς6 Πιηπδπηεηίαὶ ἰαχί οἵ ἰαΐα Ἔχίαπε ασεεκ Μ88. 

ΘΘΏΘΙΑΙΥ 15 Ῥεγομαῖ 8411] αιδϑίίοη Δα ηί 8] ἢ τπ6 ἀοτηϊηδηΐ 

Απεοςοῃιδη οὐ ατδθοο-ϑυσίδῃ ἰεχί οὗ ἴη6 βεοοπηα Πδ]ῇ οὗ {πῸ6 ἔουσίῃ 

σοηζαγν 3. 

Α βιυπᾶν οἵ [6 φιοίαδίοηβ ἴῃ [Πς εἶδ σασογζαοίζο σουτοθογαΐθβ {ΠῸ 

Οὐδεαίοης ἴὰ ΘΘΠΘΓΔΙ σοποϊδίοη οὐ Γ Ἡοτῖί. ὙΠΕΥ ἀὺα ἴακθη 

πε “ἀε βαςεσ-ὀ ΠῸΠῚ ἃ “ϑυτδη ἰγρε οἵ ἰεχί, δ5. νὰ πηὶρῃΐ Πᾶνα 

ΠΌΣΟΙ: εχρεοίθά, οἡ ἃ 2γΖογίὲ στοιηάᾶβ, ἴῃ ἃ σε παΐης νυ ηρ’ 
οἱ δὲ (ῃγγυϑβοβίομχῃ. 

1 χρείγοαάπείζογε ἰο ἐλο Λίετυ 7 σία»), Ὁ. 01. 
3. 886 αὲ σας. 1. τ (ποΐββ οὴ φίλοι απὰ διδασκάλοι5). 
8. χεγοαμοίίογε ἐο (Ν]. 7., Ρ. 92. 
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Μοὶ οὗ 1π6 ὈΙΌΙΙ 4] γϑέδγθησθβ ἴῃ {πῸ6 ἐδ σαςογαοζίο (ἴοΥ Ὡς ἢ 

566 [πᾶρϑχ 11.) πιθγαὶν σοηΐδίη Δ]] ϑίοηθ ἴο ραβϑαρεβ οὗ ϑουϊρίαγα 

σπου αποίηρ {Π6 δχαοΐ νψοτάβ. ὙΠΕῸΥῪ δῖα (ππ5 οὗ ποὺ νδ]πα 
ἴογ {πῈ ραγροβα οὗ ταχίπ8] οὐ! στη. ΟΥ̓ [Π6 γϑπηδίηἸηρ᾽ ΡαΘΘΑΡῈ5 
{ῃ6 (Ο]]Ονν ἸΏ Ρ᾽ 566 ΠῚ ἴο θ6Ὲ {Π6 πιοβί βϑύν! θα 16 ἔου {Παΐ ριγροβα. 

Ι. ἘΧαΑΠΊΡΙ65 οὗ ϑυτίδηῃ γαδαϊηρ5. 

Ε΄ ΣΟΥ. χὶ. 3 (Ξε6 Ρ. 58, 18 8η4 ποίε). 

φοβοῦμαι γάρ, φησιν, μή πως, ὡς ὁ ὄφις Ἐὖαν ἐξηπάτησεν, οὕτω 

φθαρῇ τὰ νοήματα ὑμῶν ἀπὸ τῆς ἁπλότητος τῆς εἰς τὸν Χριστόν. 

Ηετα νὰ ποίβ [6 [Ὁ] ον ηρ ΡοΙης5 : 

(α) ὙΠῈ οπηϊβδίοη οἵ {πΠ6 ννογάβ ἐν τῇ πανουργίᾳ αὐτοῦ Αἴϊεῦ 
ἐξηπάτησεν ΞΕοΙὴ5 ΡΘΟΙ]ΠΔΥΓ ἰο (ΠγΥυϑοβίομ. 

(ὁ) οὕτω 1ἰ5 ἃ ϑγΙίδηῃ ταδάϊηρ, αἰϊθϑίβα 6... ὉγῪ Καὶ ΜΤΒακ. 

11 15 οπηιτιεα ὈγῪ δ  Β. 

(ἢ) ἀπὸ τῆς ἁἅπλ....Χριστόν 15 ϑγηίδῃ. [{ 15 αἰϊεϑίβά Ὀγ 
Κ ΜΎμΒατι, δπαᾶ οπρτθα ὃν δ᾽ Β.. 

2. ἘΡΉ. νὶ. 12 (566 Ρ. 30, 6 δηά ποίε). 

οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἣ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ...πρὸς τοὺς 

κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου. 

ΤΠΕ δαἀάϊοη οὗ τοῦ αἰῶνος 15 ϑγτίαη (Κ ΤΠατι). ὙΠΟ ννογάβ δία 

οπ τε Ὀγ δ ΒΌ. 
5. 2 Τιηη. 1]. 25 (Ξ66 Ρ. 36, 1 δηᾶ ποίδ). 

μήποτε δῷ αὐτοῖς ὁ θεὸς ἐπίγνωσιν ἀληθείας, καὶ ἀπαλλαγῶσι τῆς 
τοῦ διαβόλου παγίδος. 

ΤῊ ἔουπι δῷ 15 ἰουηά ἴῃ Καὶ : δώῃ ἴῃ ΝΑΓΘΏ. 

ΤΠΘ τεδαϊηρ ἐπίγνωσιν ἀληθείας καὶ ἀπαλλαγῶσι κτλ. ἴοΥ μετάνοιαν 

εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας καὶ ἀνανήψωσιν ἐκ κτλ. 566Π15 ἴο 6 ΟἸΠΘΥνν 156 

πηδί(αϑίβά. 

11. ἘΧΑΠΊΡΙ65 οὗ ΝΥ εβίθσῃ γϑδαϊηρ5. 

7 111. αὶ (56ε6 Ρ. 55, 14 δηά ῃοίε). 

εἰ γὰρ οὐ δύναταί τις εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, 

ἐὰν μὴ δι’ ὕδατος καὶ πνεύματος ἀναγεννηθῇ κτλ. 

Τῆς τοδάϊηρϑ (4) τῶν οὐρανῶν ἴοΥ τοῦ θεοῦ, ἀπά (6) ἀναγεννηθῇ 

ἔογ γεννηθῇ, ατα δ εβίθσῃ : 566 νν εβίοοίξ δηα Ηογί δΔίοζες ογι «δεδεΐ 

Κεαάζγος, Ὁ. 75 (ἴη 7 ηΖγοαηεείζογι ἐο ΔΙ. 7). 

11. Νεαν τεδάϊηρϑ, ἀρρδύθηίν ἄτα ἰο (Πγγϑοβίοτη 5 ργδοίϊςβ 

οὗ αποίηρ ἔΠῸΠῚ ΠΊΘΠΊΟΓΥ. 
(α) Μαῖι. χχῖν. 45 (Ρ. 27, 20 δηά ῃοίβ). 

τίς ἄρα ὁ πιστὸς δοῦλος καὶ φρόνιμος ὃν καταστήσει ὁ κύριος αὐτοῦ 

ἐπὶ τὴν οἰκίαν αὐτοῦ; 
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ἐπὶ τὴν οἰκίαν 15 οἴ εγν56 πηφιαϑίβα, που ΡῊ ἐπὶ τῆς οἰκίας 15 

ποῖ νου δυϊπμουιγ. 

(ὁ) Τπ χν. 24 (Ρ. 102, 14 δῃηά ποίβ). 

εἰ μὴ τὰ σημεῖα ἐποίουν ἐν αὐτοῖς ἃ μηδεὶς ἄλλος ἐποίησεν, ἁμαρτίαν 

οὐκ εἶχον. 

ὙΤΠοΥα βθοπηβ ἴο 6 πο οἴπεῦ ενϊάξηςε Πδη {πδΐ οἵ (ῃγυβοβίογη 

ἔοΥυ {π6 τεδάϊηρ σημεῖα. 

(5. χα Ὅον. ἡ, ταῦ (Ρ: 31, 23 ἀπ ΠΟΙΟῚ): 

οὐδεὶς γὰρ οἶδε τὰ τοῦ ἀνθρώπου, εἰ μὴ τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου τὸ 

ἐν αὐτῷ. 

1 115 ΡῈ ἃ αιοίδίοη ΠΌΠη, Δ η4 ποΐ ΤΠΘΓΕΙΥ ἃ ῬδΥΆΡἤγαβα οὗ 

ϑογρίαγε, τῆς τοδάϊηρ οὐδεὶς γάρ ἴοΥ τίς γάρ πηυδὲ θα ποίξά 85 

Βανίὴσ ΠῸ ΟἰΠΕΥ Ξυρροτγτί. 

ΤΗΣ πυμηεγ οὗ παοίφίϊοηβ πὶ {πῸ6 Νὰνν Τ᾽ αβίδτηθηΐϊ ΗΟ ἢ δα 
Ἑνίάεπεο οα α ἴο 6 ἰουπά ἴῃ ἴῃς ἐδ σαζοζαοίζο αὐ νυ ΠΟ ἔπΓ 5} 

Ἰατβεσ 55 61Ὲ τηδίθυϊαὶ [οΥ [Π6 Ῥύγροβα ἴῃ Πϑηά 15 ἰἢπ5 ποΐ ἰαύσα: 
ἔγοτη 1Π6 : Ξ 
Ταγ τε  Εγξιν γεῖξ Δα ἴο ἄδδὶ] ἔν νν ἢ {Π6 παδβίοη οὗ Ὁ γυβοβίοπηβ 

ΟὨγυβοβίοσηθ. ἰρχί οὗ 1ῃη6 Νεὲν Τεβίδμηδηϊς τ νου] θ6 ΠΕΟαΒΒΑΥΥ 

ἴο ἔγανϑὶ σοηϑιθγαθὶν Ῥεγοηά [η6 ργαϑεηΐ γϑδίϊβα, πα ἴο ΘΧϑ ΠΉΪη 6 

Π15 ΤΊΔΠΥ ΟἴΠΕΥ νΥ ηΡ5, ἜβΡΘ ΟΊ Πν Π15 Ἡ ΟΠΊ]165 οἡ 81 Μαίπον 

Δ 4 οὐ {πε Ῥαι]ηε Ἐριϑι]ε5. ΤῊ15 15, 5.ΓἸΟΕῪ βρεδκίηρ, βοιηθννηδέ 

Ῥευομα [πε βοορε οὗ [Πε ριεβεηὶ “122ογαῖχ; Ὀὰΐ 1 την θὲ οἵ 

Ιηΐογεϑὲ τὸ τείευ ἴὸ {Π6 γεϑ]5. οὐ [Π6 τηοϑί τεοβηΐ Υαβθαυ ἢ Ἰηΐο 

1ῃ6 ν]άεΥ ααδϑίίοῃ οὗ ψνῃ ἢ {Π15 “422 ε»α17., ἰουτὴβ ἃ Ῥασί, νὶζ. 1ῃ8 

ἰοχὶ οἵ ἴῃς Ν.Τ. δ5 ἴ ἄρρβαῖβ ἴἢὴ Ομγυϑοβίοπη᾽β ψυΠηΡ5. ΤῊΘ 

δον άθηοα πα Ὀδθῃ τροθηίν ςοἸ]εοίεα Ὀγν τ 5. Κ. αἰβοτα!, ἀπά 

Π15. σΟΠΟΙ 5] Οὴ5 τηδΎ ὈῈ 5ἰαίεα 85 Ὁ] οννβ : 

1. ὈΟΠιγϑβοβίοπη οἴϊαῃ Πᾶ5 τεϑαάϊηρβ ΨΏΙΟΒ 816 ῬΘΟΌ ΑΥ ἴο 

ΒΙΠΊ56 1. 
2. Ηε Πδ5 ϑενείδὶ γεαάϊηρϑθ σοΟΠΠΠΊΟΠ ἴο ΠΙΠῚ δηά ἴο {Π6 τηοϑβὲ 

ΔΉΟΙΘηΐ Δα ΠΟΥ 165, ἜΘΡ ΟΊ ἢν Μ58. οὗ [Π6 δ δββίεσῃ ἴυγ08. 

3. Ηε Κηδν δηᾷά δρρίονβα πιδην ταδαϊηρθ ΠΟΙ ΔΥῸ 8150 

[ουπα ἴῃ δὲς απα 00, δηά (ἀπιοηρ ἰαίου Μ55.) ΚΤ. 

ὙΤΠΕ [Ο]]οννηρ οὈβουύνδίοηβ (4) δηα (ὁ) τεΐεσ ἴο (1) δπὰ (2) οὗ 

1Π656 σοπο 510 ῃ5 ταβρθοίνεῖγ. 

1 Τῇ ἃ αἰββοσγίατίοη, ρα 5064 ἴῃ {Π6 Ζ7)᾽εεγήίαέίογιος ῥλϊοίοσέεας ἐἤαίδρεδος, 
νο]. τό, ρὲ 1 (1902), ἀπᾶὰ επίι]θὰ, “ } αμ Ἐίερίοίας σα γόγηια ἰδρεγίξ 
.7οανιγιος Οἀγγεοσίοηετες." 

2 Αἰδοτγά οὐ. εἰΐ., Ρ. 77. 



ΡΕΛΟΣΑ, ἜΧΩ 

(α) 1Ὲ ΟΠτγυβοβίοπη μᾶ5 τε! ηΡ5 νυ ΠΙΟἢ ἀγα ποΐ ἐοπηα δἸβεννῃεσο, 

ἴπ6 δχριδηδίϊοη οὗ {Π15 πᾶν Ὀ6 βουρηϊ ἴῃ {πΠ6 ἕδος [παι (ῃγυϑβοβίομγῃ, 

Δ5 15. Παίαγαὶ ἢ ἃ ΡΥΘΔΟΠΘΥ, οὔθ αποίεβ. ἔγο ΠῚ ΤΠ ΘΠΊΟΥΥ, αν θῇ ἴῃ 

15 νυυιτθη ἰγεαίῖβθθ. 566 ἘΧΑΠΊΡΙ65. ΠῸΠΙ (Π6 αἷς σᾶς. ὑπάθυ 111]. 
ΑΡονα. 

(ὁ) Α πιοῦϑ ᾿πηρογίδηϊΐ αιθϑίϊοη 15 Γαβαά Ὀν Ὀσγ ΟἸΠοταά5 βεοοηά 

ΠΟΠΟΙ 5 οη ; νἹΖ. (Π6 φαδβίϊοῃ οὗ {πε ἀαίε οὗ {6 " ϑυγίδῃ ᾿ στεοθηβίοῃ. 

Ὁγτ ΟΠαβε Πδ5 βαιά ὃ: “(Ὁ βυυβοβίοπη᾽β σοπηραζαίνε 5] 6 ῆςῈ οἱ {ΠῸ 

ΒΕ] εοὶ οὗ ναγϊδίοηβ οὗ τεδαϊηρ 566 ΠῚ5 ἴο Ὀ6 δὴ ᾿παϊοαίίοη {παΐ 

6 τεραγάβα {πΠῸ χιδβίοηῃ οὗ ἰοχί ἃ5 δυςΠπουιδίϊνεν βειεα. ἘΕὙΟΠῚ 

1Π15 Πα ᾿ηξϑβ {Ππαὶ [ῃ6 Απιϊοςομίδη ἰαχί ννὰ5 ταραυθα ἃ5 ἴῃ ἃ ΤΠ ΠΠΘΥ 
ἤπη4], απ {παΐ ἀἸβοιιββιοη τνὰ5 τερασάεα ἃ5 Π6 6 α]655. 

Οἡ τῆς οἴμεσ παπᾶ στ ΟΠαβα αἰβὸ ταίθιβ ἴο σεύίϑιη βασνῖνα 5 

οὗ συσοιβ ρτα- ϑ σα τοϑα]ηρΡ5, Δ Πα ΒΟΠΊΘΕΠ165 οὗ δα ]Υ γα τ] 0 08] 

τεδαϊηρβ, οἴζεπευ ΝΥ δβίεσῃ : δῃὰ ννὲ ἢᾶνα βεθὴ {παὶ ζῃ Εἰβοταά Πα5 
δαἀάπςεα ἤΈβἢ δνιάθδησα ἴο {ΠῸ βαπὶ|6 εἤξοι. [{ {ποείοσε 56 6Πὶ5 

πηϑαΐε ἰο σοποϊαάς {Πδΐ {Π6 ὁ ϑυτδη ̓  γθσθηβίοη δα δἰγθδαν ἴα κεῃ 

Ρίαςε ἴῃ ΟΠγγυϑοβίοπι᾽β [Π εἰπε 2. ΠῚ ΟἸἤοτα 5εαπι5, δοςοσάϊηρ᾽ 
ἴο ἴῃ6 δνιάθηοθ ΠΟ ΠῈ Πδ5 ΠΙΠΊ561Γ σο]]εοἰ6 4, ἰο θῈ ὭΘΑΥΘΥ {Π6 

{τὰ θη Πα ρίαςθβ {ΠῸ “ ϑυυτδη ̓  Τασθηβίοη βοιηθυνῃδί ἰαΐοσ, αηᾶ 
σογίδιηϊν ποῖ Ὀθεΐοτε {π6 εηα οὗ {Π6 ἐουσίῃ σεπίατν ὅ. 

1. (λγγεοσίοηε; ὦ σἔμαν τη ἐλε ἀξείογγ ο7 ὀϊό[ϊεαϊ τγεέογῥγείαΐΐογε, Ὁ. 83. 
3 Ἂς [5 ἀϑϑυτηθά, [Οὐ Ἐχαιρὶα, Ὀγ Ὀζ 1. Ο. Ε΄. Μάυτγτγαν, ἴῃ Ηδβίπηρο᾽ 28 

(Εχίτα Μοϊιυπηθβ, Ρ. 213): “(8 Τυδαϊομαὶ Ταχί νγὰβ ἴῃ δχἰβίθπος ἴῃ 
Βα Ὀβίδπτα ἢν ἰΐ5 Ῥγθϑεηΐ -ἴοστη ὈΥ {Π6 τη] 4]6 οἵ {Π6 ἐουσίῃ σαπίαγγ." ὍΠα 
Ὑτααϊτίομαὶ Ταχί ἰ5 [Π6 ϑ8πῚ6 ἂ5 {παΐ ννῃϊοῃ Ὶ Ἡοτί ο4115 ϑυγίδη, δπᾶ 
Ομιγβοξίομι 15 115 θεβί γεργεβεηΐαδίινε (2όΖα'., ῬΌ. 212---3). 

Οἰβοτα οὐ. εἴξ., Ῥ. ὅρ : εοἰἰρογιαίεηε ἐοέ 17: Ογϊογείδ, σαθοέρ ψχιαγίο 
ἐχεηιεγείε, γετεἰξῖς ἰοεῖς Δίουϊ 7 δεέα»εεγίξ γιέ ζο γιοαῖρ εογίαγε ἐδοΐζογιθηε ἡπεῖδδε, 
σεα ταγίαγιίες ἰθείζογιος ἐλ ί  1556 7102 ῥαπεας. Ζιίεοδαίέ ἐρίμγ οῤήφεοῤο εἰ 
ἀοείογἑ φιεαϊῖς εγαΐί Ολγγεοσίογιτς δα αἰμόϊϊε ἐῤοὲ οἰζρέ7ε, γιεψεεθ τεἰέηεγι τδοέϊ- 
φίμηι 2εγείῤὝηητς αμείογίίαξίς εὐγίαθ οὐ εογιοίϊίαθ ααἱ φαηὶς αῤῥίϊεαγε τὸ 
οῤογέεαξ, σεαἹ τογιεξεγείία ἰσεὶ σοΐμς δεΐ αἰϊδεγεῤαγιϊαγιε»ι αγόϊέεγ. 1ὴγ Αἰβοτα 
αἶδο τίει ν᾿ ἀρρτοναὶ ἴο Νεβίϊα, ψῆο ταπιακβ (2 2,7). ΔΛ. 7., Ρ. 1.21) 
[Παΐὶ [Π6 βαῖὴβ νυυϊίευ νου τοί αἰνναγβ πᾶνε {Π6 58 πΊ6 σΟΡΥ οἵ {πΠ6 ΒΙΌ]8 
Ὀείοτε πη. 



ΓΝ ΘΕ; 

ΘΌΒ]ΕΟΊΘΞ. 

Α 

Αδίοῃ, 100, 7: ΙΟΙ, 13 
ΑΡτδἤ ΠῚ, 24, 1Ὸ 
ΑΡβοϊυίίοη, ϑβδοσαιηθηΐαὶ, χχὶ; 31) 

23: 54 56. 
Αερεδῃ 868, ύο, 15 
Αππδ]οκίϊεβ, νγαῦβ ἢ 15γ86], 99, 8 
Ατηθιομ, ἄδηρεσ οἵ, 40; 67 
ΑἸρτοβε, ϑί, χχῖχ ; 9, 18 (ποίεε) 
Απάτγαίπαρίαβ, ἰαΐου οἵ ΟΠγγβοβίοτση, 
Ὁ 

Απρεὶβ, ρύεβεηΐ δ {Π6 Επομαγίβί, 

147 
Απίμυβα, πιοίμοσ οἵ (ἢγγυβοβίοχη, 

ΒΞΠΗΙ;. 152; 24 
Απίϊοοῃ, {πῸ ποῖηε οὗ (ΟΠ γγυβοβίοχῃ, 

3, 2; 32, 14 (ποίε) : [ὉπΉπε6855 οὗ 
1τ[5 πῃ] αηΐβ ἴου {Ππϑαίγεβ, 4.) 14 
(ποίε) : {πε γε! οὗἉ 115 ΟΠΌτΟΗ, 

“185 3. {Π0{6}} ΘΕ ΘΡΑΊΠῚ [ΠῚ ΤΥ" 
Ῥεμανίουγ οὗ οΠυγσσΟΕΥΒ 1ἢ, 128 

ΑὙβίορμδμηαββ, ἱπηϊαί]οη οὗ, Χχχηὶ 
ΑΤΘ ΥΙᾺ; Ὑ7 2. 5; Ὑ4 

Αϑοβεοίβιη, 28, 17; 68, 23; 77. 17 
Αὐρπβίπα, 51, 9, 18 (ποίε): 19,1 

(ποίε) 

Β 

4511, ἰχ: Ὠἰ5 Ἰἀθβηζγ, χχχὶν 5646.: 
2,2; 13. 10 Εεἴο.: Υγερύόδοῆεβ ΟΠ γΥ- 
βοβίοτϊη, 12 546.: 5 σουγζασε δηάᾶ 
τηοάαβίυ, 41, 8 544.: Ῥερβ Ὁ ῃτυ- 
βοβίομῃ ἴο ΠΕΡ Πϊπὴ ἴῃ Π15 ὈΙΞΠΟΡ- 
τι, 172 

Βεπεάϊοϊίης εἀϊθοπβ οὗ ΟΠ γυβοβίομῃ, 
ΧΙ, χΙνὶ 

Βεηρεὶ, [.- Α., 15 εἀϊϊίίοη οἵ [ῃς κῈ 
σας. ἀεβογι 64, χ]|ρῇν 

Βεγπαγά, 81, χχὶχ 

Βίβῃορβ, ἐμεὶγ οἷος δπᾶ ἀυΐζεβ, 
ΧΧΙΙ 5464. : τηϊηϊ στη ἀσα οὗ δρ- 
Ῥοϊηίπηεηΐ, 9, 16 (ποία) : ἀδῆρϑυβ 
οὗ ἀμννουίῃϊηθββ, 65 : γεϑισιδίο πῃ. 
οὔ 5665, ὅ5, 20: ππίδιγ ἀδβροβιτομ, 
66: ἄδηρεγ οὗ διηηϊτίοπ, 67 : περᾶ 
ἔου βε! πσεργεββίομ, 68: ἄδησε οὗ 
ἃ Ραβϑίοηδαίε ἰεηρασ, 71: Ὀᾶγα 
παααπΠι] ἴῃ οἤεηπρ δαἀναποαπηεπηΐ, 
η6: εἰδοίίοη, 77, 3 (ποίε): σᾶγα 
οὗ νίάοννβ, 83, 23 : Ήᾶσε οὗ νἹγρίη8, 
84, τ; 88, τό: 061ο14] ἀπῖε5, 
84, 2; 92: ὁσμαῖρε οὗ ἤπδῃςε, 85, 
1: Βοβριίδ!ν ἃ Δαΐγ, 88, τ: εχ- 
Ρεοίεα ἴο νἱϑβιξ {πεὶγ ἤοοκβ, 93: 
τὶρῃὶ οἵ Ἐχοοιητηπηϊσδίοη νεβίεα 
ἴῃ, χχνὶ; 945 22: Οπρῃΐ ἴο 6 4016 
ἴο 5Βρεδᾶῖκ νι δας Πουν οα ΡοΪπίβ 
οὗ ἀοοίτίηεα, ττό: οὐρπί ποῖ ἴο 
περ]εοΐ ΡΠ] ΟΡΙ ΠΟΙ, 157: ΒΕ ε !- 
ΤΥ οὗ {πεῖν ρα ηἰβῃπηθηΐ ἴῃ οαβε οὗ 
[αῖ]ατθ, τόο 

Βη4ε οἵ (ῃτβί (16 Ομυτο ἢ), 58, Σὰ 

ς 

(αγίθυϊαβ, ταΐου οἵ (ῃυυβοβίοπ, 2, 7 
ΟΒδ]ῖος σίνεπ ἴο {πε ἰαἰΐγ, 52, 7 
ΟΠαγίυ, 115 εβῆσδου, 40 
Ομ τῖβε σοιημηαπηᾶβ Ῥεΐεσ ἴο 

ΗΙβ5 5ῃεερ,᾽ 26, 12 
Ομ τιϑδῃς, 32, 14. 46. τῇἢ 00, τ΄; 

ὅν, ὙΣ ΥΞΕΝῈ 
ΓΟ γυϑοβίοῃι, 81, Ηἰβ Π|6,1χ : γε] οπ5 
ἢ Βαβι], χὶ 1 544.: νυυὶζεβ ἴῃ 8 
δ ταεογαοίϊο, χὶ 5464.: [Πῖ5 νίδθννβ 
Οἢ {6 ΡΓΙ ΒΥ οἢῆςα, ΧΥ] ; 51 56.: 
ου ἴῃ8 ΗοΙγ ΕποΠαγὶβί, χυπ-χχῖ; 
52: Οοἡ Ρεηϊίεηςο, (οηΐεββίομ, ἀπᾶ 
ΑΡϑβοϊαίίομ, χχὶ: Οἢ ΡΠ Βηπιθηΐ 

“(δε 



ΞΟ Β7]ΕΟΤ5 

οἵ Βεγείϊοβ, χχῖϊ: οα {Π6 οδῆῖςε οὗ 
[πε ὈΙβῃορ, ΧΧΙ 5464. ΤΕΡ] 165 ἴο 
Β451}}5 τεργόδομεβ, 17 5464-.: 15 
Υ68] γὙβάθο ἴοσγ ἀνοϊαϊηρ σοοπβ6- 
ογαϊΐοη, 44, 6 544.: ἀεηῖεβ ἴΠ8 
οἰιατσε οὗ νδῃηϊυ, 49, 14; ὅο, 7: 
16 δ ϊι5 οὗ Πϊ5 σμαγδοΐεγ, 61, 21: 
Ἴο, 18; τό: ΡγΟΠΊΪβαε5 ἴο ΠΕΡ 
Β 4511, 173 

Οἰΐν οἵ Θοά (1[ῃε σβυτσοἢ), 112, 14 
(σοηΐεβοίοη, χχὶ 
(οπβοίδηςσθ, δοοιιβίπρ νοῖοε οἵ, 94; 

12 (ποϊε) 
Οοπέτζονεϑυ ἰπ {με Ομυσοῃ, 65, 13 
ΟὐοΥ ΠΕ ΐαπ5, 32, 12 
(οιίαθοβ, Ροββί]8 δἰ] βίο ἴο, 3,9 

15) 

Ταΐμαῃ, 5ό, 4 
Ῥεοερίϊοπ, ἤδη 7π5{1Π4}0]6, χὶ; 17, 

3ο; 19, 1 (ποίε) 
Τεπιοβίπεπεβ, {πε ίοτοα οὗ ἢΪ5 βίυ]6, 

πεχίνν τ2ο, 7 
4 ταεεγαοίϊο, αἰτουτηβία σε. νΪοἢ 

1εὰ το νυϊηρ οὗ, ἰχ 54.: ἀαΐβ οἵ, 
χὶ 544. : σοηϊεηίβ οὗ ββοῇ ὈΟΟΚ οἵ, 
ΧΡ 54.: σπαυοίαφιίομβ ἔτοτη, Χυ]: 
τείδεσεησθς ἴο, χυϊῖ: 1Ππ5 γαῖ! οη5 
οἵ Ομ γυβοβίομη᾽β νίεννβ δῆογαεά 
Ὅγ, χυὶὶ 546.: ἰΐ5. τϑαίοπ ἴο αἱσ 
ρα οἵ ὅτερ. Ναζ., χχχ: [115 
βίγ]ς, χχχὶϊ 5464.: εἀϊτῖοηβ δηά ἰδχί 
οὗ, ΧΧΧΥῚΪ 546. 

Πἱοάογαβ, ἰαΐοῦ οὐ (ΟΠ ΓΥυΞοβίομῃ, 

2, ἢ 
Ὀυύθποι, Εἰ., εἀϊΐς [6 αἷὲ σας. εἴς. 

ΧΙνῚΙ 
Τυσάαθυβ, Ετοπΐο, ἢἰβ δἀϊοη οἵ 

ΟὨτγυβοβίομπι σγείεσσεα ἴο, χὶ] 

Ε, 

Ἐργυρίίδηβ, 24, 13 
ἘΠῚ, 00, 25; ΙΟΙ; [4 
π 1} ....5, 4: 146, 22 
ἘΡΙσυγεδηβ, 121, 17 
Ἐταβτηυβ, τείεσσεα ἴο, ΧΧΧΥῚ 
Ἐπαρτῖιβ, Ππεπα οὐ (Πγυβοβίοπι, 1, 

1 (ποί6) 
Ἐπσοπατγίβί, ἩΟΪΥ, χνὶ] 544.; 52, 5 

(ποίε): ἴῃς σὶνὶηρ οὗ ἴῃ (Πα]οα 
ἷπ, 52, 7 (ποί6): ργέβεηςα οὗ [ῃ68 
ΗΟΙ͂Υ ϑΡιγιὶ ἱπ, 53, 12: ΡΥ͂ΈβθμΟα 
οὗ δῆρεὶβ ἴῃ, 147 

179 

Ἐπιεὶριάθβ, Τ)., ἢ15 εἀϊίοη οἵ {8 
δ ξας., ΧΙν 

Ευτγὶρίάθβ, δ] παρα ἰο, χχχηὶ 
ἘλΠρΡαβ, ἴγρα οἵ Βυσπηδη ᾿πβι ὈΠἰγ, 

79» 12 
Ἐ οοτητπηϊοαίϊοη, ἃ ἀαΐν οὗ ὈΙ5ΠΟΡς, 

ΧΧΥΪ; 94, 22 

Ε 

Ἑαβίϊησ, 28, τό; 68, 23; 1850, 11; 
Ἐδαν τὸ 

Ἐδίμθυβ, [Π6, ου Ῥαβίοταὶ ΤἬΘοΟΙορυ, 
Χχὶχ 5464. 

Εταιά, ρμΡίουβ, χὶ; 190, 1 (ποίε) 
ἘᾺΠΘΥΆΙ σΘγεηοηἶαβ, αἰζεπάθα ὈΥ 

ΕΧΟΈββεβ, 91, 17 

[εἰ 

(επαυδεχίοη αἱ ἴῃς Εποματὶβί, 148, 5 
(ἀποβιοίβιη, 1135, 17 
Οτξεῖβ, Ροϊγ μεϊβίβ, 1125 21 
Οτερουυ {Π6 Οτααΐ, χχὶχ 

Η 

Ηδξεῦγεννβ, 29, 1 
Ἠγαβίθβ, ἴο θα οοτηραίεα Ὀγ ρύβδοῃ- 

ἴῃρ, 113 
Ηεγεῖῖοβ, ρεγβεσαίζίοη οὗ, χχὶϊ 
ΗἸΡῊ Ρυῖεβίῖ, οοπηρασεὰ ἴο (τ βίϊδῃ 

ῬΥΙ͂ΘΘΕ; ΒΣ 
ΗΕ βοἢεὶ, Πανὶ ά, τοίθγγεα ἴο, χχχυὶ 
Ηοὶν ϑριηΐ, ᾿ηνοκεά αἱ ἴῃ Ἐὰὺ- 

ΟΠ αγὶβί, 53, 12 
Ηομηεσ, σπιοίεξα ΟΥ̓ 

ΧΧΧΙΙ 
Ηρ] 1γ, ἃ ἀαἰγ οὗ ὈΙΒΠορβ, 88, 1 
Ηύρῇαβ, ., ἢ15. βδαϊίίοπ οὗ [Π6 αἷὲ 

σᾶς. ἀεβου θεά, χ]ὶ 
Ηγάζγα, ρορυ]αῦ ἀρΡρίδαβε ΠΚεπαᾶ ἴο, 

139, 6 

τείεισεα ἴο, 

Ι 

Ιρπούδᾶποθ, οαηποΐ ΡῈ ἴβκεβῃ ἃ5 Δῃ 
ΕΧΟοῖιδα (οσ δι! υγθ, τος 

Ιβοογαΐββ, ἴπΠ6 Ρο δῇ οὐ 15 ϑβίγ]θ, 
χχχὶν; τ20, 6 

Ι5γδθιῖεβ, 24, 14 

] 
7εα]ουβῖεβ, διθοηρ [δ]! ον -Ὀυϊεβίβ, 

ὅ:, 3 
7Τεύοόπιε, 51, χχὶχ 

12: “ὦ 
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7ενβ, τηοποίπεϊβίβ, 113) 1 
7445 Ιβοδγϊοίΐ, ΟἹ, 22 
Τυάρστηοπί Τ)αΥ, τοῦ, τό 

Κ 

Κίηρ, ᾿ῃίοσυϊου ἴο ρυἱθβί, 48, 5 (ποίεε) 

Ι, 

1,εο, ΑΕ. Ἐ"., εἀϊῖ5 {Π6 44 σας. αἰζευῦ 
Βεηρεὶ, χὶνὶ 

Τ Ραπίιβ, ἰοῦ οἱ ΟἨγγυβοβίοιη, 2, 7 
Τιοσνλ]οι, Ε᾿ ὟΝ. εἀϊ5 [πε οἷς δας. εἴο., 

ΧΙΝῚ 

Μ 

Μδηϊομδθδηβ, 113, 2 
Μαγζοίοῃ, 113, 18 
Μαγίίη οἵ Τουῖβ, 51, 9, τ8 (ποίε) ; 

48, 5. (ποίε) 
Μαχίπηαβ, [πἸεπα οἵ (ΟΠ τγυϑβοβίοιῃ, 

1, 1 (ποίε) 
Μεάιϊοῖπαὶ αὐί, ἀ56 οὗ ἄδοοὶξ ἴη, 22: 

τηθίῃοα 5. επ]ρ]ουεα ἴῃ, 109 
Μεϊεᾶμβ, οἵ Απίϊοοῃ, 2, 7 
Μείδρμουβ, ἰτεχαεηΐ ἴῃ ΟΠ γυβοβίοχῃ, 

ΧΧΧΙΗΪ 
ΜΊιρηεβ δαΐγοίορία Οσγάεεα, ἰεχὶ οἵ 

[1η6 εἷδ σας. ἴῃ, χὶνῇ 
ΜΊίτγδοϊαββ, ἀποῖθηΐ δηα τη δίῃ, 111; 

6 (μοίε) 
Μιβαρρτορσιδίίοη οἵ δπιπᾶάβ, 157, 14 
Μομδϑίϊοιϑη), χὶϊ!; 77, 17; 150 
Μοηϊ,, οσοπίτγαβίεα νυ ῥυϊθϑί, χα; 

68; 69, 3; 1580 5646. 
Μοηϊ9, βειΠετηθπίβ του Απίϊοοῇ, 

149, 3 
Μοπῃηηΐοα, 8, τὸ (ποίε) 
Μοπίίδπσοη, Π)οπὶ Βεγηδγα 6, ἢϊ5 

εὐἀϊίοη οὗ ΟΠγγυϑβοβίομη ἀββου θεά, 
ΧΙ 546. 

ΜΏοϑοβ, 10Ο: 113) 17; 1406, 22 

Ο 

Οταϊηδίοηβ, ἰογοβά, 9, τ8 

Ῥ 

Ῥαβϑίοπαΐβε ἰβπιρεσ, ἀδηρεγοιιβ ἴο ἃ 
ὈΙΒΠΟΡ, 71 

Ῥαμ], 81, σοηνεσίβ ἴῃ 7ενν8, 23, τό: 
ὨΪ5 Ομαγδοίθυ ἀπηᾶ ΟΥΚ, 58; 117 
5464. 

ΠΜΨΦΕΧ 17 

Ῥαμ] οὗ ϑαμηοβαία, 115, 5 
Ῥεηϊΐθεησθ, χχὶ 
Ῥευββθουίοη, 115 Ἐχρεάϊεπου ἀεηϊθά, 

32, 14 
Ῥευβιδβίοη, Ὀαίζευ ἔπη ἔογοα, 32, 

10; 35, 22 
Ῥείεσ, ϑ8ί, τύ, το; 11ὸ, 20 
ῬΗΙΠΕΠα5, 24, 2 
ΡιγκΠαίτηοσ, ΔΝ ΠΠΡΑ]ά, γτεξεσγεα ἴο, 

ΧΧΧΥῚ 
Ρ]Ιαῖο, [ῃ6 ϑβαθ] τη οὗ ἨΪβ 5Ξίυ]6, 

ΧΧχῖν; 120, 8 
Ῥορυϊ]αυγ, ποῖ ίο ΡῈ βουρῃξ ἴπ 

Ῥτεδοῃΐηρ, 136 
ῬγδυθΥβ ἔου [Π6 ἀερατίεα, 146, 20 
Ργεδοῃίϊηνσ, 115 ἱπῃηρογΐδποθ, 110 
ΡῬυγίεβί, αἱσηῖν οὗ ἢΐ5 οβῖῆςβ, χυϊ : 

ΠΟΙΠΡΑΓΙΕΑ ἴο ἃ Ξῃερῃεῖά, τό; όο, 
5: 85, 12: ἢ15. ΤΕΒΡΟΠΘΙ ΙΠ165, 
20; ΠΙ5 πΠεεά οὗ φεπίίθηεϑβ, 32: 
Ὦ15 ΠΕ64 οὗ Ἰπμαρστηεηΐ, 33 : τηασπῖ- 
τὰ46 οἴ 15 οῇῆςε, 5ο: {πε (τ βίϊατε 
οοηίγαβίεα ἢ [Π6 Τενβἢ, κα; 
56: σομηραγε ἴο ἃ (βίῃ, 57: 
ΠΟΠΠΡΑΥβά ἴο ἃ σἜηαγαὶ, 59: ἴο θῈ 
ΒΡ Ρογίβα Ὀγ {Π6 σοπίσιθυΐοηβ οὗ 
Ὧ15 ἤοοϊ, 59, 6: σοιηρατεᾶ ἴο ἃ 
πανϊρσαίου, ὅο: ἀδῆρεσ Ποπὶ τ]ὰ 
Ῥεαβδίβ (50. Ραββίοῃβ),, 61, 21: 
ἀδηρεῖβ οὗ πηνγοσί Ὠΐηθϑβ, 64: βεῖβ 
Δ. ΕΧΔΙΏΡΪ6 ἴο ΟἴΠΕΥ5, 72 : τηοίϊνεβ. 
ἴῃ βεϊεοίίηρ, 77: ἴπ τε]εοίίησ, 81: 
α. Δ] 1165 γα βία, 82: τ; 127: 
ΤΕΘΡΟΠΞΙΌΙΕ ρου [Π6 5ἰπβ οἵ ἢὶβ 
ἤροκ, τ41: ἄδηρεὺ οὗ βϑηβαδ τίν, 
142 

Ῥγοιηϊϑεά Ἰἰαηᾶ, ἀδθηϊεά ἰο Μοβεβ, 
ΙΟΟ, 23 

ῬΥΟνΘΥΡΙ4] Ἐχργεββίοηβ, 4, 5 (ποΐθ) 

Ἀ 

Κα]θοίίοη οὗ οαπάϊδεαίεθς ἔοσ ογάϊπα- 
ΟΠ, 81, 20 

Ἀδβοῖιβ, Καΐρετς, τοίεσγεα ἰο, χχχυῖ 
Ἀεβίρπαίίοη οἵ θίβῃορβ, 65, 20 

5 

ΘΑΡΘΙ]π15, 114, 16; 115, ΙΣ 
ΘΆΤΊ6], 99, 1 
ΘΔ1.1, 21, 4; 20, 11; 08, 15 
Θάν]6, 51. Ἡδηῖν, 15 εἀϊίίοπ οὗ 
ΟΠ τγϑοξίομι ἀββου θεά, χχχν πὶ 544. 

μυδδυ δι δοδὁ δ...... 



5 87ΕΟΤ5 

Βεουπάυς (αἰ ἢογ οὐὁἨ (Βγυβοβίοιῃ), 
6, 3 (ποίο) 

56] -εχαπηϊηδίίοη Ὀδίοτα ογαϊπαίϊομ, 
1ο3 

ϑεϊηδηπ, (., δὶς εὐἀϊίίοη οὗ (ΠῈ 
αἷς ξαςε., ΧΙν 

ϑεῆβιιδὶ ἐεπιρίδιίοηβ, [42 
ΘΙπΉ11ε5, ἤτεααεπὶ ἴῃ ΟἸτυβοβίομι, 

χΧΧΧΙΙ 
ΘΙΓΘηΞ᾽ ᾿ἰΘ]απα, 61, 13 
ΟΡ ΟΟΪεβ, ροββϑί]γ τειειτεά ἴο, 

ΧΧΧΙ 
Θίερῆθῃ, 111, 2 
Θίοϊοβ, 113, 3 (ποίβ);. 121, 17 

ἢ 

ὙΠεδίγθ, 5 αἰἰγασίίου ἔοσ ἴῃς Απ- 
ἘΟΟΒΕΠΘ5, 4, 14 (οἴ. 22, 2) 

ὙΠεοάοχιβ, Ὀΐβμορ οὔ Μορϑβαεβίϊα, 
1, 1 (ποίεε) 

ΤΠ ΌΥ, 85., εἀϊῖ5 (Π6 αἷς σας. αἰἴζευ 
Ηρ ε5, χ]ὶ 

ὙΠαογάϊάεβ, (Πε αἰρσηῖ οὗ Ηϊ5 βίγ]ς, 
ΧΧΧΙΥ ; 120, 

Τιπηοΐηνυ, δαπηοηβῃεα ποΐ ἴο οσάδϊῃ 
ΜΠ Ποὰΐ Ἐχαπηϊηϊησ, 104, 24: δα- 
ΤΩΟΠΙΒΠΕα ἴο ῥύξδαοῃ σδγεία]]ν, 
ΧΆ, ἢ 

Τίζαβ, δατηοηβῃθα ἴο ργεδοῇ σᾶγα- 
ΠΥ, 123. 19 

ὙΠΠΙΥ, ἀοοίτγίηθ οὗ [Π6, 115 
Ὑγυπεηΐδη 56ᾶ, ὅο, 15 

181 

υ 

Ὁποιίοῃ, βϑδογαπηθηΐαὶ, 57, 19 
Ὀπιυγουίμῖηεββ, ἃ θΔγ ἴο [Π6 τη] ίγυ, 

49 

ν 

ΑΙ απεϊπιιθ, 113, 17 
ΨΕΓΙΡΊΙ, Ροββίθ]6 σεέίεγεηςε ἴο, χχχὶν 
Μ ευβδα γ, τϑαυϊγεά ἴῃ (ῃ6 ρῥυτὶθβί, 

ΤΥ, 10 
εῖβαβ, ἴουμα [1π αἷς 5,2.» 2ύ, 4 

(ποίε) 
Ψιγρίηβ, θουπα Ὀν νονῦβ οὗ σμαϑείυ, 

84, τ: αἰβου 65 ᾿ἱηνοϊνεα ἴῃ 
[Π61Γ ονευβισηΐ, 88 5646. 

ν 

Ὗγασ, υ5ε οἵ ἀεοεῖξ ἴῃ, το: [Πε 116 
οὗ [Π6 Ομ βίίαπ οομπηραγϑά ἴο, 30, 
Ἰαττῖ, 155 τό] 5ΠΠ:: 

Δ ΊἊάονν5, τηδϊηΐαϊηθά αἱ ΟὉΠυτσοῆ 5 
ΕΧΡΘΙΒΘ, 83, 23: [Π6 ὈΪΒΠΟΡ το- 
ΒΡΟΠΒΙΌ]6 ἴου, 84: {Πεῖὶγ ἔδυϊίβ, 
85, τό 

νοηεπ, πεὶγ ἱπῆπθησα ἱπ {Π6 
ΟΒυχοῇ, 62, 18 

γοτά, ρονγεσ οἵ [ῃ6 βροκβθῆ, 11ὸ 
544. 



ΕΝΊΗ Χ Ὡς 

ΒΟΘΕΤΡΥΤΕΝ,; ΤΈΉΣΧΊΒ, 

ΟΘΕΝΕΘΙΒ 

ἈΠ  ς ν νπ δ τον τσ Ἐν πξονι σῶρς οἷον 245 1Ὸ 
ΣΑΣ πρτ τοπτ ον τρεννοὐο εις τρίσον 24, 12 

ΕΧΟΌΌΘ 

ΠΡ ον Δ ΠΡ ΡΣ ΙΟΟ, 15 
ἀπο το τς Σ υσο εν ἐτεξο ἐδ ρος, ΙΟΟ, 15 

ΤΑΝ ὐς, ἐπενυσι  λ θΣς τοο, τό 
ἘΣΣΙ ΤΡ ΤΗΒΕ ὙΠ ΡΥ 5415 
ΗΟ ΕΚ ἐσ οὐδ ις κδδι εν λύγος ΙοΟ, 8 
ἜσΟΧΙΙ ΤΥ γπ22.1 το ον γε σευξεν τος ΙΟΙ, τό 

ἘΠΝΤΤΙΕΙΞ 

ἢ πο γο Ιόο, 15 
ΦΕ ἘΡ τ ΠΥΒΈ ΕΞΕνΕν. Ιύο, 15 

π ΟΡ ΗΝ οτ ΤΕΡ ΤΣ Ν 16ο, 23 

ΝΌΜΒΕΚΝΘ 

το δ ΚΟΥ ΣΕ πο ῬΡ. ρος ΙΟοΟ, 19 
ἘΠῚ τὸ ύν νον ἐοονο ἐς τος ἔθ εν ΙΟΙ, 15 
το αμο ΗΚ ΡΥ ς ΒΌ, τὰ 
π᾿ Ὁ ΙΟοΟ, 20 
το ΕΣ ΡΣ ΤΣ τὸ 5... ἃ 

ΘΕΤΕΚΟΝΟΜΥ 

ἘΣ ν᾿ 161, 2 

Ι ΒΑΜΠΕΙ, 

Ἢ ας Ύ κοι Ἐν Ὁ 20, τἱ 
πῖκ, ἘΣ θπδο κενά τάν Στ ττὲ ἘΥΎ ἢ 
πξ, Β᾽ΒΠης ννλ κε τονε τυμοννν δὴ 21.6 

ΡΘΑΙΜΘ 

ΧΧΆΥῚ. ὅδ᾽... 0, τ ιν ττό, 
Ἰχχχυις 2. Συ τρ, νος ΝΣ {τ4; 
ΟΥ̓]. 4.9........ 46, 

ΡΚΟΝΕΚΒΒ 

Χγοτ γο, 
ΧΥΨΠ11. ΤΌ “.ςς τό, 

ΤΕΚΕΜΙΑΗ 

111, 3...ἀὡὐνοι οὐ ξο ἘΞ 4. 

ΕΖΕΚΊΙΕΙῚ, 

111. τ ΣΟ 141, 
ΧΥΠ]. 23......ὉὉὕ ΡΠ ΣΝ 8ο, 
ΧΧΧΙΪ ὙΙ τσ 8ο, 
ΧΧΧΙν. 17 οἱ οροέ τιόι, 

ΘΑΝΤΕῚ, 

1Η, 27. τ νον αν 8; 

ΑΜΟΒ 

ἾΣ. ΤῈ ......ὐνὐή τύο, 
οι“... τύο, 

ΜΥΊΞΒΌΟΜ 

ἵν, 8, ον... ον 46, 

ἘΕΟΓΟΙΕΒΙΑΘΤΙΟῦΒ 

ἶν. 8... ἰο οΡ 86, 
ΤῸ «0..«ὅ«οἰ οκενεύε 28, 

Χ. 13. 0. νον νει τό, 
ΧΥΙ. 165-17... κος νου το 87, 

12 

Ι4 
'ψγ] 

20 



ΘΟ ΕΠ Χ ΤΙΣ 

ΜΑΤΤΗΕΝΝ 

ΝΠ ποοτο τ ροὺς- ςὸὴώῳς 900. 1 
τ τ. ΤῊ ό;, 6 

στ οἰ ΑΕ ἈῊΡ ἘΥΡ ΤΕ 148, 21 
τ τ 148, τό 
ΝΠ λόγος, 124, 20 
ΠΝ ἘΞΣἸᾺἸἘ ὑπ κδννος 70, 8 

ΝΟ τ  ττρολολλέτον 34. 
ΠΝ εΕέΕΠσ στπὌΠ πιο σι 146, 6 
ΠΥ πρΠΠρΠ τ πὴ 1... τι, Ὁ 

ποτ ςτοτοοοο, 54, 10 
τος ΠΟ αν 148, 14 
τος τ ΕΝ 27. 205. 30. 4. 

ΠΡ τοΠοΠ τ τνδιος 98,9 

ΝΠ υ τοΠδρου....,,....... 159, 18 
ΝΠ τού υχιχιννννν Ιοϑ, 13 

ΜΑΚΚ 

πτ-........ 98,9 

ΓΕΎῦΚΕ 

ατττ......... Υ,. 46: δ6, 4 
τ τ ΕΒ ΕΝ τοϑ, 8 
π---.-.Ἐ;...... 3 5.18 

ΤΟΗΝ 

ΠΕ ὌπττΤβὀὀὺῤἧῸὶ᾿ὶ..... 56,4 
ΠΝ  ϑθϑθθὰε..... ον τὰ 
π΄... ΒΈ ΕΞ 

τ᾿ θΟὸὃἙὨς...... ΔΝ. Χ.. 
ππ τ᾿. ,......... 54, 20 
ΝΠ τ ......... ΒΕ 17 
ΝΠ --..-- "-.... ΙΟ2, 2 
ΝΞ τ ο--........ 42, 3 

οἰ τῆς ΡΝ 102, 13 
τ ΠοΠρττπιν..... 6.062. 54. 18 
ΕΞ ᾿ἶἀὐὄὐ............ Δό, τι 

ἈΓΟΤΘ 
ΝΕ δοοτ,.,.1.,ρὺ........ς 111,2 
ΕΠ οτπΠπτπτπτπΠρ.ν..,...........Ψ 125, 3 

Νπρ'΄.....Ὁ.ἐκόνοοονον 120, 18 
π“ “----.᾿.......... [10:2 
-ιψ.--.,,.... χτθν 2; 1Ζ20.. 1Ὁ 
ἘΠ ὸϊκν βίον 120, 20 

ΝΞ ΞΘ Ἐα........κὐοοννοον 121, 22 
ΝΡ πΠΠππττοι νυ ονένοον 23; τὸ 
ΝΥ ὍὍᾳϑἀὗἝἨῥᾳἙῪἄἤᾳ,ος......- ζϊ, τὸ 
ΠΕΡ ΡΡΑ 1, 8 

ππὈλς.ςθόςεοεςςὄἑὦἉϑ. με Ἰχχ, τὸ 
ΠΝ ΠΠππττττν ν.ν.,........ 128: 2 

τ ὦ ΣΥΝ 23.) ΧΒ 

183 

ΚΟΜΑΝΒ 
ΜΗ ΕΙΣ ΠῚ Ὁ ππ|τ Φον Τ 
ἐν αν βσις ΘΚ ΈΣΕΝ τενοα 595 15; 110, 14 
ΧΑΙ ΡΟΣ εν τὴ τς 40, 21 

ΠΟ Ήμ κα πΡ τ ἈΤΉΡΕΣ ἘΡῚ 55, 23 

Ι ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΘ 

ἩΡ υτι, τς το τ 58, 21 
τ νον προ τού τρετης. 1 ΖΝ 75. 21 

ἘΠ ΤΟΥ πον ν τ οος 5.8) 
ὙΕΓΠΑ ΚΙ ΠΟΣΌΝ ΨΙΘΕΤΘ τ αρο ψὴν 141, 12 
τοι τς Ὑ  πυ πον απ το 50, 4 

νοποοορο ρτΠ 55. 18 
ΛΟ ΟΡ ΟΣ ν ΡΣ τν δ τ λν: 118, 22 

Ἐν ΠΕ ἸΟΝ  π π κτλ. Ὁ 80: ἢ 
ἈΠ 0 νι. ΣΤῊ δ᾽ 75:10 
αν ΩΡ Ὁ τε ρατν ΠΟΣΊ τος 40, 22 
᾿ 5 Ο  - --Ρ-- 50. γ 

ἘΠῚ 4. 0 ρον ρου ΚΣ Ἢ ό3, 8 
τα ΡΟΝ. 50. 2: ττ8, 24 

11 ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΘ 

"ΒΡ ἈΠ ΤΥ ΣΝ ΤῊ ΟὟ Ὁ. 4 3.24. Χἢ 
1 ΠΣ ον ἐαλονττις Ἐ 94» 56 
Ταῖς, πρὸς κτενς ἀν τνῖδ, τ ΚΣ ἌΣ 
ΧΠΠῸ ἌΘπΙ ψτεξοίιν ΠῚ 157, τό 
ἘΦ βέσεε ΟΝ αλλ. 122, 18 
ἘΠῚ ΤΑ ΤΡ Ἀν ΡΣ ΤΠ ΕΣ 58, 18 

ΤΟ ΠΟΣ ΔΟΣ ΣΣ ΑΚ ΟΡ ΤΣ ΤῊ ὙΣ 
ΤΑ ΡΝ ΜΕ ΣΤ ἈΣ ἘΡ τ᾿ {18,21 
μὴ ΠΣ ΡΣ Υδι Ἐπ᾿ 118, 22 
ΤΟΤΕ ΣΤ 50.) 11} 118, 22 

απ ΥΨν Ραμεί σεν ΒΟῸΣ ΒΟ: 1: ΕἾΒι πὶ 
ΠΟ ρα αν Ἀν ΗΝ 20; ἘΒ8 

ΣΤΥ ποτ ΠΝ 95:12 

ΟΑΙΑΤΙΑΝΘΒ 
ΠΑΝ ᾧ ἀα πε να τς πεν ΤΑ ΕΣ τος Ι21, 
στε τ πΡςἐτν 142.) Ὁ0ὅἷ232 

νυ ΤΑΘΟΒΗ͂Ν ἐν ρον νδτν ον ἐν δ ο ἘΠΕ 58. ἃ 
ΡΟ ΟΡΆΣΕΡΟΣΕΣ ΤᾺ ΣΈ Ν 25. 
Ἐκ εέ ΤΟ ΤΡ ΣΣΥΤΕ ΤΣ 0. 5 

ΕΡΗΕΒΘΙΑΝΘ 

ὙΠῚ ΕΖ. τς ρεΣ κοετ ον τ ΚΕ 30, 6 

ΡΗΙΠΠΙΡΡΡΙΑΝΒ 

1. Ὁ. ναι ννεκένενου δε ρβροκεκοῦςμαν 59, ἢ 

ἘΠΕ ΣΑΣ Εν ον δι ΥΩ δε νυρες 23, 10 

ΟΟΙΟΘΘΙΑΝΘ 
ΡΝ ΤΡ ΡΤ 1Ιοϑ, 20 
ἘΝ Ὑδον; ήκευ το ῦω ἜΤ ΤΣ Ταῖ; 5 
ἀνθ αν ον ρεξλρολν κοῖς 124, 8 



τὸ τῇ 

Ι ΤΙΜΟΤΗΥ 

ΠΟ .Ξ. 

ΟΣ 

ΟΠ  ῃ. ῃῃᾳ.. 

ΟΞ 

 . 

ΟΞ -- 

ΟΠ ΓΙ 

 --Ξ-Ξ- 

68, τό; τΞο 

ΤΜΦΕΧ ΚΠ 

ΤΊΤΟΣ 

ΤῸ. 15 , ει .ννοι ονου σον ΝΣ 123; 90 
ΘΟ 2 ΤΡ χα νος κοντα 47, τό 
66, 9 

 Ἷ 
46, 3 ΗΕΒΕΚΕΥΘ 

ἐμον : ΧΕ ὙΠ. .2... ἐπευϑ νοι 05, 13} 121. 5 

124,13 
ΙΟο4, 25 ΤΑΜΕΞ 

ἐν ρ΄... δ΄ ἢ 

ΤΟΣ 5 ΤΡΕΤΕΕ 

τα τι ἐπ τϑμι ΠΑ ΠΡ 110, 22; 124. 1ὸ 
123,15. Ὗ' ὩΡ τ΄ 89, 9 

[23,15 



ΓΝΟΕΧ 11]. 

ΘΚ ΒΕΚ ΜΝΟΚΌ5. 

ἀβασανίστως 131, 3 
πρύασος τ, 2; 71, 21; 81, 2; 11ὖ, 

ΚΕ χρῷ, 1 
ἀγαθώτατος 21, 13; 97, 23 
ἀγανάκτησις 87. 1 
ἀγαπητός 537, 18; 67, 18; 71, 19 
ἀγγελικός 118, 18; 142, Τὸ 
ἀγελαῖος 8ο, 2 
ΠΟ. τῇ 47. 4.3 31, 2; 37.1) 
ΤΕ: 78,15: 88, 18 

ἁγιαστεία 53, 3 
ἁγιωσύνη 89, 8; 091, 3; 1555 7; 

164, 24 
ἀγριαίνεσθαι 155, “6 
ἀγρυπνία 28, 17; 68, 23; 80, 17; 

1860, 12 
ἀγύμναστος 154.1 
ἀγχίνοια ττ5, τό 
ἀδαμάντινος 73, 12; 138, 4 
ἀδέκαστος 83, 3 
ἀδιάλειπτος 118, 21 
ἀθετεῖν 80, 21 
ἀθλητικός τορ, 2 
ἀθλιότης τό, 13 
ἀθρόος 34, τό 
ἀθρόως (Ξ-Ξεπυδάξη]γ) 5, 3; 17, 1; 

5... 61 24, 1; 81, 22: [ΞΞαθυῃ- 
ἀΔη|}}) 85,. 1 

ἄθυρμα το, 12 
αἱρετικός 114, 12 
ἀκαταγώνιστος 1309, 4 
ἀκέραιος ἢ, 18; 20, 15; 01, 2:1Ο9,9; 

155,9 
ἀκήρυκτος 171, 5 
ἀκίς τό8, το 
ἀκίχητος 158, 20 
ἀκλινής 126, 4; 152, 13 
ἀκοινώνητος τύ4, 5 
ἀκολασία τό3, 20 
ἀκολουθία 51, 5 
ἀκόρεστος 85, 3 
ἄκρατος 22, 9; 23, 2 
ἀκριβολογεῖσθαι 50, τ 

ἀλαζονεία 144, 221 τρό, 3 
ἀλαλαγμός τόϑ, 13 
ἄλογος (οἵ Δῃ1π)8]5) 20, 13 
ἀλουσία 1530, 12 
ἀλύειν 132, 5 
ἀμελετησία 153, 19 
ἀμοιρεῖν 151, 9 
ἀμυδρός τύ5, 22 
ἀναδύεσθαι 98, 20 
ἀναιδεύεσθαι 86, “1 (όῖ:) 
ἀναιρεῖν (Ξεῖο Δῆθυναῦ) 75», 17 
ἀναισχυντεῖν 86, 4, τι8; 88, 24 
ἀνακεῖσθαι 43, τι 

ἀνακόπτειν 17, 9 
ἀνακύπτειν 4, 4 
ἀναλγησία 34, τ 

ἀναλύειν τ, τό 
ἀναμαρτήτως 46, το; 907, 1ΙΟῸ 
ἀνανεύειν τοο, τό 
ἀναπίπτειν 73, 2 
ἀναῤῥιπίζεσθαι 144, 0 
ἀνασκησία 153, 25 
ἀνασπᾶν 158, 8 
ἀνελεύθερος 6:2, 6 
ἀνεξέταστος 35, 8 
ἀνεξικακία 81, 3: 85, 14; 134.» 6 
ἀνεξίκακος 87, 14 
ἀνεπαισθήτως 1ἴο, 18 
ἀνεπίληπτος 130, 15 
ἀνεπίπλαστος 143, τ 
ἀνεπιτήδειος 50, ΙΟ; 78, 1 
ἀνερμάτιστος 1, 2 
ἀνεύθυνος 18, 1 
ἀνήκοος 1Ο, 5 

ἀνήμερος 139, 5; 167, 13 
ἀνιᾶσθαι 132, 5 
ἀνοκωχή 171, 15 
ἀντεισάγειν τύ, ἢ 
ἀνυπόδητος ο, 4 
ἄνω κάτω 63, 5; 71, 6 
ἀνωμαλία 135, ΙΟ; 151, 10 
ἀξιόπιστος 60, 8; 77» 12 
ἀοίκητος 110, 2 



186 

ἀορασία τόϑ, 8 
ἀπαγγελία 120, [ΓΙ 
ἄπαγε 24, 151} 585,9 1| 
ἀπαγχονίζεσθαι ο, 3 
ἀπαιδευσία τῇ, Τ1Τιῖ 
ἀπακριβοῦσθαι ἢ, το 
ἀπαραίτητος Ο1, 21; 142, 2 
ἀπαρασάλευτος 155, 9 
ἀπαριθμεῖν 144,9 
ἀπασχολεῖν 121, 12 
ἀπατεών 24, 17 
ἀπείρατος 138, 25 
ἀπελπίζειν 68, το 
ἀπερίεργος 151, 18 
ἀπερυθριᾶν 34, τ 
ἀπήνεια 6, τό 
πηνής 50, 12; 67, 21: 171, Ὁ 
ἄπλαστος 144, ὃ 
ἁπλότης 07, 21 

ἁπλῶς 2, 5; 14, 11: 15, 9; 34,6; 
39.) 14; 45»14; 46, 5; ύο, 5; 64, 
20: ὅ0, Τὸ; 70; 8; 80, 2: 84, Το: 
93: 23; 94» 9; 105, τό; τοῦ, 2; 
130, 24 

ἀπογιγνώσκειν 34, 1; 35, 24 
ἀπόγνωσις 35, 3 
ἀπόγονος 24. ΤΙ 
ἀπογυμνοῦν τόξ, 21 
ἀποδεῖν 54, 4; 59. 20; 101, 17 
ἀποδοκιμάζειν 81, τό 
ἀποδύεσθαι 37, το; 72, το; 88, τό: 

94, 7 
ἀπόκρημνος 35, τό 
ἀπολαμβάνειν 115, ὃ; τύ4, το 
ἀπονίπτεσθαι 103, 1 
ἀπονοία 152. 13.; 325», 21. Δ, 1; 45. 

τό; 48,.3, 7; 49, ό, τι; 50, 20; 
58, 4, 8; 71, 7; 73. 41 95. 17; 
ττὸ; 21) 120. τ; 12.4.25: τό, 18 

Γο Ὁ ταν δ 153; 72, ΟΠ ἘΠῚ 
107; 15; Ιοϑ, 4 

ἀπορεῖν 22, 14128,2: 36, 23: 154.710 
ἀποσκέλλειν (μοι [ουπα ἐπ ῬΙΘβθη) 
ΤῊ 12 

ἀποστολικός 75, ΤΟ; ΙΟΙ; ΘΟ ΤΊ; 
τό; 125, ἢ 

ἀποτίκτειν δ 531. Ὁ 
ἀποτινάσσειν 23, 8 
ἀποτομία 33, τό 
ἀποτρόπαιος 167, 23 
ἀπραγμοσύνη 153), 24 
ἀπρόϊτος τύᾳ4, 4 
ἀπροστάτευτος ΟἹ, ΙΟ; 143, 22 
ἄρδην 53, 21 

ΖΜΦΕΧ 17 

ἘΡΈΕΙΚΗΙ 21, 20; 30, 11} 31.) τ 10» 

1, 8; 159, 13 
ἀρραγής 5, 1 
ἀῤῥωστεῖν 21) 24. ὍΞ3, ἘᾺ 
ἀῤῥωστία 1, 13. 28 
ἀρχέτυπος "257. 
ἀρχικός 83, 2 
ἀσινής ὍΘΙ, 15; 112, χ8; ΧὩ. δ 
ἀσκεῖν 36, 5; ΟΙ, 8; 119, 25; 138, 

τό 
ἄσκησις 14, 51 160, 41 :551. δ. 
ἀσύγγνωστος 93: 4 
ἀσυνουσίαστος τὰ Ὁ 
ἀσχάλλειν 11, 3 
ἄσχετος Ὅ:: 
ἀσχημάτιστος 143; 21 
ἀσχημονεῖν 8,4. 155. τῶν 
ἀσχημοσύνη ό;, 3 
ἀσώματος τ2ῇ» ἢ 
ἀτονεῖν 137, 2 
ἄτοπος 11,4; 18, 5; 48, 11; 78, 20; 

8ο, 8; 11, 232 145, Β: τῦν το. 
ιό5, 8 

ἄτυφος 83. 1 
αὐθεντία 66, το; τιό, 20 
αὐστηρότης 143, 12 
αὐταρκεία 91, [5 
αὐτεπάγγελτος 1οΟἢ, 13 
αὐτόκλητος ΙΟΞ, 5 
αὐτομολεῖν 77. ἢ 
αὐτουργεῖν 151, 12 

αὐτουργία 92, 8 

αὐχμᾶν 143, τὸ 
ἄφατος “6, 18: ΙΟΙ, 5 
ἀφεῖναι κατόπιν 2, 4: 166, 8 
ἀφεῖναι (πλοῖον) 17, 3; 18, 14 
ἀφεῖναι φωνήν 50, 18; τό, 6 
ἀφορμή ΟΙ, 151 05. 1; 1οϑ, ᾿ἴ 
ἀχανής ιύξ, το 
ἀχλύς τόϑ8, 8 

βάδισις 143, ὅ, 20 
βασιλεία 48, 5,0, 18; 555,14; 08,13» 

18; 99, 26) 142,9 
βασιλικὸς 88, 1τ8 
βασκανία τό, 8; 73, 23; 76, 6, ἡ; 

81, 12; 130, 21 154. 1} οι 
163, 18 

βαφή 143, 8 
βελτίωσις 90, 15 

βῆμα τ47, τ8 
βιωτικός 4, 5; 8, τό; 49, 22; 790», 

10; τού, αἵ; 148: 16. 140, τ 

154, 23 



σΚ ΕΞ αὶ 

βλακεύειν 72, τ 
βραβεῖον 2ο, 14 

βρίθειν 45, ι8 
βρύειν 4ατ, 2 

γάνυσθαι 87, 6; 135, 6 
Ὑγέεννα 55, 20; Ἶο, 8, 9; 8ο, 18; 

ἴχο, 14 
γέλως 46, τό 
γεύεσθαι 45, 8 
γλίχεσθαι 66, 6 
γνώρισμα 40, 23 
γοητεία τύϑ, 5 

δαίμονες 24, 6 
δαιμονικός 57, 3 
δαιτυμών 148, 15 
δαπανᾶν 77, 1τ8 
δαψιλῶς 93, “60 
δεδίττεσθαι 1ο4, 22 
δεῖγμα 26, 9; 42, 14; 48, 23; 152)1 
δεῖνα, ὁ 81, 15; 93, 25; ΙΟ05, τό 
δημόσιον ὅ, 15 
δημοτελής 76, 17 
διαβολικός 141, 521 
διαγωγή τξ51, 6 
διάζευξις 1209, 1Ὸ 
διαθρυλεῖν 158, τό 
διάθρυψις 1453, 5 
διαίρειν στόμα κτλ. 46, 6; 6:2, τ5 
διάκλασις 143, ὕ 
διακρούεσθαι 136, 9 
διακυβερνᾶν 152, 14 
διάλεξις 128, 3 
διαπτύειν 12, 2: 45, 3; 48, 11; 56, 

23} 154; ιό; 158, 5: 
διάστημα τ6ό, 5 
διατιθέναι 7ο, 17 
διαχεῖσθαι 34, 11 
διειδής 7ο, 18 
διέπειν 14, 8 
διερευνᾶσθαι 35,9; 30. 17; 67, τ; 

74, 1; 83, 20; 104, 5 
διεῤῥωγός, τὸ 34, 0 

διηνεκής 73, 13; 143, 3 
δικαστικός 84, 52 
ΠΝ Ὁ τὖ; 128, τό; 157, 2 
διορατικός 68, 17 
διοχλεῖσθαι 138, 10 
διχοτομεῖν 08, 11; [οϑ, 14 
δορυφορεῖν 148, ττ 
δουλοπρεπεία 144. 22 
δουλοπρεπής 65, 9 
δύναμιν, εἰς 48, 4; 99: 24; 173, 6 

ἵΟΚΦ5 187 

δυσάρεστος 21, 23; 88, 12 
δυσίατος 155, 25 
δυστράπελος 21, 24 
δυστυχεῖν (ΥἸ ἀοοιι5.) 7, 17 
δυσχείρωτος τό, 4 
δυσχέρεια 84, 2; 158, 21; τύᾳ, το 
δυσωπεῖσθαι 9, τὸ 
δωμάτιον 22, 10 

ἔγγονος 24, 1ῪῸ 
ἔγγνητής ΟΞ, 12 
ἐγκαλινδεῖσθαι 14, τ 
ἐγκαλύπτεσθαι τι, τὸ 
ἐγκεῖσθαι 9, τι; 22, 8 
ἐγκώμιον 129, 22; 133, 8; [36,9 
ἐγχειρίζειν 54, 521 
εἰλικρινής 133, 21; 142, 21 
εἱμαρμένη 113,3 
εἰρωνεύεσθαι 71, 13 
εἰσκωμάζειν 79, 17; 88, 20; 138, 15 
ἐκβαίνειν 57, 4 
ἐκβάλλεσθαι 22, 15 
ἔκβασις ττ9, 9 
ἐκβράσσειν τόρ, 4 
ἐκκλησία (Ξεῖῃε ὈμΠΑ]ησ) 65, 13 
ἔκπληκτος 133, 8 
ἐκτραχηλίζειν ὅ2, 5 
ἐκτρέπεσθαε 13, 7; 35:15; 1581, 18 
ἐκφέρειν, 40, τ; 70, 13; 94, τό 
ἐκφορά ο1, τ 
ἐλάττωμα 153, 22 
ἐλλόγιμος 135.1 
ἐμβάλλειν εἰς ἀγοράν 5, τ; 12, 8; 

90, ΙΟ, 11 
ἐμβατεύειν 26, 15 
ἐμπρησμός 74, 20 
ἐμφορεῖσθαι 22, το; 23, 8 
ἐμφράττειν 85, 5; το, τό 
ἐναγής 56, 14 
ἐναντίον, εἰς τὸ 5ο, τό 
ἐνόχλησις 85, 22 
ἔντευξις 86, 6; 163, 21 
ἐξευμαρίζειν ὅρ, τό 
ἕξις 35, 2 
ἐξιστάναι 53, 18 
ἐξογκοῦσθαι 131, 22; 144, 25 
ἐξοκέλλειν 34, 5 
ἐξολισθάνειν 80, τὸ 
ἔξωθεν 13, 3} 15) 21} 17, 18; 18, 

6; 35, τό; 39, τό; 42, 19; 45: 4» 
9} 79, 131} 92, τό; 94, 143 110, 
τα τ ατὸ; ὅ; 18. ταὶς 110.,.28} 1.8; 

1; 136, 1, 4; 138, 17; 145, Ἶ; 
ΒΥ, 4 18... 



1δὃ 

ἑορτή 76, 17 
ἐπαγγέλλεσθαι 80, 2 
ἔπαθλον 28, 9 
ἐπάλληλος 118, 21 
ἐπαχθής οὖ, τ 
ἐπεισάγειν ἢ, 4 
ἐπελθόν, τὸ 131, 4 
ἐπέραστος 135, 20 
ἐπηρεάζειν 121, 5 
ἐπηρεία Ογ 15; 11.) 12) 1, Ὁ; 00, 

8:00; τὸν» Ταᾶῦι 0 ἘἘ75 ἢ 
ἐπιβρίθειν 3, 12 
ἐπίδεσμος 34, 2 
ἐπίδοσις 56, τ9; 69, 8; 145, 19 
ἐπικουφίζειν 86, τό 
ἐπινεύειν 9, 14 
ἐπισκήπτειν 41, 121] 123») 1 
ἐπισκιάζειν 41, 11; 74: 12 
ἐπισκοπή 76, 23; 93, 11; 1δύ, 15 
ἐπίσκοπος 82, 2; ΟἹ, 23; 1235 10 
ἐπισκοτεῖν 133, 20 
ἐπιστασία το, 12; 426, τό; ότι, 18: 

07.2.5 181 Τὰ 
ἐπιστομίζειν 114,13; ττύ,20; 123,24 
ἐπιστρέφειν 6, 13; 34, 14; 131, 10 
ἐπιστύφειν 130, 

ἐπιτιμία 34, 7 
ἐπίτριμμα 143, ἢ 
ἐπιφανεία τ46, 8 
ἐπιφύεσθαι 14. 9: 134, 8 

ἐπῳδή 5, 9 
ἐρεσχελία τιύ, 5 
ἐρυθριᾶν 42, 17; 104, 1ΙΟ; 130, 7 
εὐαγής γ7ό, 12 
εὐαρίθμητος τό, 12; 145, 9 
εὐγνωμόνως το, 6 
εὐγνωμοσύνη 40, τὸ 
εὐδιεινός 130, 9 

εὐδοκίμησις 8, τ 9, 7; 1τύ3, τ 
εὐεξία τοϑ, 23; 109, 2; 150, τό 
εὐετηρία 147, 4 
εὐημερεῖν 133, 23 

εὐημερία 62, 4 
εὐθείας, ἐξ 24, 20 
εὐθείας, ἐπὶ τ56, ἢ 
εὐθῦναῦ 18,.1} Ὁ27 4.3 03, 25: 05; 8: 

τοῦ, 206; τῖῦ, ΤΟ; ΤΑἹΠ3 
εὐκαταφρόνητος 1209, 12; 138, 25 
εὐμαρής 130, 17 
εὐοδμία 143, τὸ 
εὐόλισθος τ5ό, 13 
εὐπαθεία 151, 5 
εὐπρόσιτος 86, ἢ 
εὕρεμα τη8, Τὸ 

ΠΜΦΕΧ 7] 

Εὔριπος 79, 12 
εὐσωματεῖν τό3, ἢ 
εὐτραφής 37, 1 
εὐφημία 136, 4, 8 
εὐχείρωτος 37, το; 1τύ3, 2 
ἐχθρωδῶς 27, 15 

ζοφώδης τόϑ, 8 

ζυγός 3: 9; 10, 24; 34, 3 
ζωγράφος 135, [4 

ἧκον, τό γε εἰς ἐμὲ (κτλ.) τό, 2; 64, 
3 ὉΡ, 145. Ἐξ 

ἡλιακός 74, 5 
ἡμισείας, ἐξ 4τ, 5 

ἠρέμα 34, 13; 81, 23; 07, 21 
ἠρεμία ΒΓ, 123 72. ΤΣ ΒΆΥ 
ἧττα 121, 2 

θαυματοποιός 151,1 
θαυματουργεῖν 118, 9; 121, 2 
θεᾶν 158, 25 
θεμέλιον τοϑ, 8 
θεότης 118, [Ο, 17 
θεράπαινα 88, 22 
θεραπευτικός 83, 3 
θήρατρον 143, 1ἢ 
θολοῦν ἤο, τ8 

θόρυβος (οἵ πιεηία] ἀἰδίτεβϑ) 12, 1 
θρέμματα “26, 2ο; 31, 4 
θυρεός τιο, 14 
θυσιαστήριον 147, 18: 148, 4 
θωπεία 62, 6; 93, 18; 1445 22 

ἰδιωτεία 124, 2 
ἰδιώτης 117. ΤΙ} Υ10] 2395 Τ᾽ 1 

3» 5» 4: 121, 20; 125} 5, ἀ5ὶ ἘΠ 
32 1τρο, ὅ; τὔο, τό: ἜΘΕ 2 

ἰδιωτικός 72, 12 

ἱερᾶσθαι 66, 25 
ἱερατικός 79, ὅ; 93, 2 
ἱερωσύνη 9, τό; 38, 26; 48, 8; 51, 

1; 63, τό; 64; 43 70..) γῇ, τοῦ 
η8, 18: 98, 14; 89, “6: Τοῦ. 2» 
150, 4; 1ύο, 25 

ἱκετηρία 53, 13; 147. 1 
ἰλιγγιᾶν ὅρ, 23; 1545) 20 
ἱἵνατεἐάν 14. 1 
ἰουδαΐζειν 121, 7 
ἰσοστάσιον 3, 5 

καθάπτεσθαι 63, τι 
καθαρεύειν ὅτι, τῇ; 65, 7; 67, τ9; 

[58,22 



σΚΕ ΑΚ ἹΤΟΚΡΟδ,᾿ 

καθημερινός 45, 31: 118, 24 
Καίειν 31, 17; 32, 9; 110, 3 

καίριος 17, 15; 73» 15 
καΐτοι γε 4. 31} 27, 11 28, 16; Ι1Ο, 

ΕΠ: ΤΥ2. 13: 162, 7 
κακόνοια 45, 9 
καλαμᾶσθαι 45, 21 

καλάμη 74, 2 
καλαῦροψ τό, τό 
καλλωπισμός 120, το; 144. 6 
κάμινος 7, 6; 22, τ; 67, 23 
καπηλεία 84, 12 
κατὰ μόνας 12, Τί 
κατακρημνίζειν 34, 3 
κατάλληλος 1ο0, 17 
καταλλήλως 35, 9; 109, 17 
καταμωκᾶσθαι 138, 9 
καταπαλαίειν 120, 19 

καταπίνειν 80, 9 
καταῤῥυπαίνειν 64, 7 
κατασκήπτειν 86, 23 
κατασπᾶν 158, 12 
κατάστρωμα τὔρ, 2 
κατεπείγειν το, 18; 01, 22; 93, τό 
κατήφεια 11, ΤΟ; 14; 2 
κατόπιν ἀφεῖναι 52, 4: ι6ό, 8 
κατορθοῦν τῷ, 15; 69, 1; 71, 17; 

117, 9; 118, 4; 125, 9; 132, 23 
150, 9 

κατόρθωμα 10, 12; 74: 11; 975 17; 

110, 7:13; 120,14: 131,2;133,)27 
καύσων 87, 11 
κενοδοξεῖν 11, 8 
κενοῦν 8ο, 3 
κεφαλή 56, τ (π.); 173, 4 
κεχρῆησθαιΞξεχρῆσθαι 25, 2; 81, 5; 

50 15: ττό, 23: 1658, 1Ἱ 

κηδεμονία 84, 1; 1559 15 
κίδαρις 51, 11 
κληματίς 73, 20 
κλῆρος 78, 22; 1555 19 
κλύδων 4, 5; 6, 9; 159, 13 
κοινόν, τὸ 10, 11; 70,» 5 
κοινός 151, 15 
κοινωνικός 83, 2 
κοιμίζειν τύό3, 9 
κολακεία 45,13; 80, 6; 93, 18; 156, 

22 
κόλαξ 140, 9 
κόλασις 44. 1 
κορυφαῖος “Ὁ, τὸ 
κορυφοῦσθαι 8.), “21 
κόσμιος 150, 10 
κρᾶσις (ἀέρων κτᾺ.) [10, 2; 151, 9 
Κροτεῖν 152, 14; 154, 15 

189 

κρότος 120, 14; 130,2; 135.8; 136, 
8 

κώδων 51, ΤῸ 
κώλυμα 82, 26 

λειότης 120, 6 
λειτουργία 12, 6; 37, 12; ὅξ2, 20; 

8.) 8: 1685, 151 160, 24 
λεπτόγεως 35, τό; 137, 13 
λήϊον 45, τ 
λίθινος 154, 3 
λογικός 20, [4. 21 
λογισμός 14. 13; 46, 4; 67, 12; 82, 

8; 1445. 14; 145, 4; τόξ, 17; 
[65. 15 

λόγον, εἰς (ας. σε η.) 54, 5; 56, 22 
λυμαίνεσθαι 84, 22 
λυμεών 85, 11 
λύσις 44, 13 
λυττᾶν 114, 17; 162, 24 

μαγγανεία τ68, 4 
μαλάσσειν τ5ό, 52 
μανικός τόδ, 15 
μανιώδης 115, Τό; 157,24; τόρ, 19 
μαρμαρυγή τ67, 8 
ματαιοπονία 45, 9 
μάχαιρα ττο, 14: 151») 2 
μεγαλοψυχία 8ξ5, το; 129, 13; 130, 

18; 144. ὯῚ 

μειράκιον 167, 15 
μεμψίμοιρος 85, 3; 157, 8 
μέσον, τὸ 29, 15; 36, 9; 46, 23; 48, 

το; 57, 1;133,) 2} 150,06; 170, 15 
μεταλλικός 155, 18 
μεταχειρίζειν 64, 5 
μετριάζειν 40, 135 41, 8; 68; 1; 

153, 9 
μέχρι(Ξ) 27, 8; 29,20; 43, 15; 6ο, 

19; 80,7; 84, 6; 89, 22; 94. 23; 
τΟοδ; 11} 130} υ8; τῆι, τ ΤῊ 
8; τ6ό, 20 

μὴ (ἴοΥ οὐ) 9, 7; 25, 2; 73» 22 
μὴ ὅτι 46, το 
μηδ᾽ ὅλως 5ο, 9 

μικροψυχία 40, 3 
μισθαρνία 45, 13 
μισότεκνος 153, 3 
μίτρα 51, τι 
μνηστήρ τύ, τι 
μολυσμός ύ4, 8; 142, 24 
μονάζειν 8, 13 

μοναχός 3, 7; 145, 8; 149, 31 150,3; 
151, 5; 152, 7; 153,13; 158, ὃ 

μονήρης 154, 12 
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μονογενής 27, 14 
μόνον οὐχί ὅτ, τ8 
μόνωσις 72, 13; 143, 231 1585», 11 
μοχλεύεσθαι τό, 15 
μυριαγωγός ὕύο, 13 
μυστήριον 148, 9 

νᾶμα 31, 19 
νάρκη 137,9 
ναυμάχης 111, 20; 1τ6ΐ, 3 
γεόφυτος 40, 5252 
νεωτερικός 3, 12 
νηστεία “8, τό; 68, 223; 77» 18; 

Ἡ50. 11 ἀρ τ: 19 
νηφάλιος 68, τό; 150, 19 

νῆψις 73, 13; 143, 31} 158, 8 
νοσοποιός 64, 24 
νυστάζειν 117, τ8 
νωθρός 68, τὸ 
νωθρότης ύο, 2 

ξενοπαθεῖν 83, 22 

ὄγκος (οὗ 5ἰγ]6) 120, 7 
ὀδύνη 80, 15 
οἰδαίνειν 72, 4 
οἰκίσκος ὅ9, 4: 152, 23; 1ύ4, 4 
οἰκοδομικός 104, ἢ 
οἰκονομία 23, 23; 25. 3; 206, 5; 66, 

555 Θην». 09 092; 123102.,..23 108; 

18; 111, 3; 154» 4; 158: 3 
οἰκονομικός 87, 15 

οἷστρος 57, 3 
ὀκνηρος 84, 17 
ὀλιγότης 145, 12 
ὁμιλητικός τύ4, 8 
ὁμογνωμονεῖν 2, 13: 1ο, 20; 76, 24 
ὁμοταγής (ἢ, Τίι 
ὁμόψυχος 15, 22 
ὄροφος 152, 23 
ὀρφανία 6, 6: 7, τ 
οὐ (οΟΥ μή) 19. 1 
οὐσία 115, 14 
ὀφθαλμοφανῶς 1τ7ο, 8 

παίγνια 46, τό 
παῖδες (1ῃ ῬΕΥΡΉΥΑΒ65) 22, 5 
παιδοκτονία 24, Τὸ 

παιδοτρίβης τος, 3 
παλαίειν 152, 20 
παλαίστρα 154, 5 
παλιγγενεσία 56, 
παμῴφάγος 73, 23 
παννυχίς 01, 1 
παντευχία 171, 17 

ἸΜΦΕΧ Μ7] 

παρά (Ὀεοαυδε οὔ 19, 2 
παρ᾽ οὐδέν 20. 1 
παρὰ τὴν ἀρχήν 45, 18; 46,6; 57,13 
παράγειν 44. 18; 83,6; το5, 2, 9; 

τοῦ, 3, τὰ 
παρακμάζειν 80, τὸ 
παρακνίζειν 152, ΤῸ 
παρακολουθεῖν 5, 6 
παραλλαγή 1185, 14 
παραλογίζεσθαι “1, 6 
παραπαίειν 48, τι; 158, 2 
παραπέτασμα 23, 1; 72, 131 153. 21 
παραπλήξ τό, 9 
παραπληξία 22, 12; 48, 13; ΙΟ027)10 
παρατείνειν 76, Τὶ 
παρείσδυσις 156, 1 
παρευδοκιμεῖν 138, 6 
παρευημερεῖσθαι 138, 2 
παρθένος (-- ὑπ ΕΥ νον οὗ ομδϑβε νυ) 

84, 1; 88, τύ,. 22, 265 Ὁ, Ὧν 
οι, ταῦ» ΗΝ 

παροινία τοο, 6 
παροξύνειν 71, τό; 85, 23; 121,1; 

134. 15 
παρουσία 122, τὸ 
παρωθεῖν 50, Τὸ 
πατήρ (Ξ-ΞΞ: ὈΪΙΞΒΟΡ) τι, 6 
πεδᾶν 3, Το; 145, 20 
πειρατής 82. 12: 112; 5 
περιβάλλεσθαι (τιϊ4.}) 62, τᾳ; 63, 3: 

ΕΣ ΤῊΝ τ 
περίβολος Ἴο, 2; 112, 13 
περίδακρυς τι, τό 
περιέλκω ὃ, τῦ 
περιεργάζεσθαι ο1, 9; τιό, 8, 14; 

τύ. τὰ 
περίεργος 120, ΙΟῸ 
περικακεῖν 35, 24 
περικεῖσθαι 74, 14 
περικεφαλαία τό, 8 
περινοστεῖν 093, [Ο 
περιουσία τό, το; 87, 3, 23; Ἰύ:1, 4 
περιούσιος “7, 17 
περιπείρειν 113, 13 
περιπίπτειν 40, 15 
περιστοιχίζειν 73,23; 14407ὉὈ101 140,17 
περιτέμνειν 23, τό 
περιφράττειν 142, 18 
περιχαρής 11, 20 
περιωπή 30, 14 
πέταλον 51, 11 
πηκτίς τό, τό 
πίσσα 73, 20 
πιστεύεσθαι 20, 5 
πλάστιγξ 3,9 
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πλέγμα 143, 7 
πλέον τό, 22; 1τό4, 3 
πλεονάζειν 86, 23; 87, 23; 159, 20 
πλεονεκτεῖν 29, 8; 122, 3 
πλημμελεῖν 95. 5 
πλὴν ἀλλά " ἀλλά) 4,9 
πνῖγος 23, 8 
ποδήρης 51, 11 
ποικιλία τορ, τό 
ποσίλος 785. 15; ϑ8ύό; 22) 11Ὶ; 13; 

143, 9; 140, 7» 8; 171, 2 
πολιά 46, 21; 78, 11 
πολιτεία 80, 1; τιύ, 13; 118, 17; 

125. 17 
πολλοστός τ46, 12 
πολυμήχανος ΟΙ, 18 
πολυπραγμονεῖν 23, 5 
πολυτέλεια 143, 8 
πολύτροπος ἸΟἿ, 22 
πονεῖσθαι (-- πονεῖν) 2,. 0; 26, 18; 

132, 19 
πονηρεύεσθαι 134, 14 
ποριστικός 88, ἢ 
ποσότης 03, 25 

πραγματεία 35, 20; 78, 4; 98, 7 
πρεσβεῖα 24, τΆ 
προαιρεῖσθαι 44, 1 
προαίρεσις 3, 5: 10, 2; 23, 1ύ, 22; 

24. 9; 33» 4: 34. 8; 44. ὅ; 87, 
555 τόϑι 7: ΤΙ0, ΙΟ 

προαναιρεῖν 158, 15 
προβάλλεσθαι το, 3; 141, 17 
προηγούμενος 30, 6 
προλαμβάνειν ὅξ5, 20; 97, 3 
προμηνύειν 141, 21 
προξενεῖν 67, 6; τ56, 13 
πρόξενος 7, 31 1527, 6 
προπετής 130, 19 
πρόῤῥιζος 158, 8 
προσαιτεῖν δύ, 20 
προσδεῖσθαι 34, 12 

προσεδρεύειν 4, 141 30, 13; 89, 9 
προσηλοῦσθαι 5,1 
προσηνής 34,20; 83,2; 86,7; 87, 5 
προσίεσθαι 22, τ; 83, 8 
προσπαθῶς ύ5, 8 
προστασία Ἴο, 14: 79, 11,16; 84, 1; 

5. 260. 03, 8, 10; ΙοοΟ, Ιο, 14: 

1535. 13, 19 
προστατεύεσθαι 147, 8 
προστρίβεσθαι 93, 18; τιό, 22 
προσωπεῖον 22, 2 
πρόσωπον (τεὑπόστασι9) 115, 14 
προτροπή 00, 15 
προῦπτος θο, 4: 104, 15 

ΟΣ ΦΦᾺΥ ΙΟΙ 

πτοεῖσθαι 4, 15 
πτῶμα το, 9 
πτωχεύειν 120, 12 

ῥᾳθυμεῖν τ56, 17 
ῥαπίζειν 8ο, 5 
ῥάπτειν 45, 8 
ῥοῖζος 71, τὸ 
ῥοΐσκος 51, τὸ 
ῥομφαία 14, 3. 5 

ῥοπή 1, ἢ 
ῥυθμίζειν τ36, τ2 
ῥύμη Ἴο, τ 
ῥυπᾶν 143, τὸ 
ῥυποῦν 143, 2 
ῥυτίς τοϑ, 25 

σεμνότης 120, 8 
σιμικίνθιον 118, 7 
σκανδαλίζειν 50, 5; 91, 4; 1ύο, 5 
σκηνή 45,14} 22, 2; 173, 14 
σκηνοποιός 45,.,1 
σκηπτός 8ο, 18 
σκιαμαχία 42, 21 
σκιρτᾶν 11, 8; 33,9 
σκληραγωγία 68, 524 
σκορπίζειν 87, 24 
σπᾶν 23, 7 
σπίλος τοϑ, 25 

στάδιον 452, ΤΟ; 154) 11 
στειροῦσθαι 80, τ8 
στείρωσις 89, 22 
στεῤῥός 152, 13 
στεφανοῦν 33, 5; 110, 5 
στοχάζεσθαι 34, 8 
στρατηγία 48, 5; 142, 8 
στυππεῖον 73, 21 
συγκατάβασις 140, τ 
συγκατιέναι 140, 1ΙΟῸ 

συγκροτεῖσθαι 111, 13 

συκοφαντεῖν 41, 15; 755. 9; 94» 19 
συκοφαντία Τῇ, 5 
συλλειτουργεῖν 62, 3; 75, 4 
συμπλοκή ττύό, 3 
σύμπτωμα 29, 18; 131, 12 

συνείδησις 141, 12; 148, ΙΟ, 
164; Τὶ 176, τὸ 

συνειδός, τὸ 094, 12 
σύντονος 28, 17; 73». 12 150, 1Ι 
συσκιάζειν 130, 11 
σῴφαλερός 145, 2 

σφριγᾶν 37, 1; 1τύ3, 7 
σχοινίον 151, 2 
σχολῇ 78, 18; 1τοῖ, τό 
σωματοφύλαξ 75, 3 

19: 
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ταμίειον 20, 3 
ταπεινοῦσθαι 131, 12 
ταπεινοφροσύνη 62, τι 
τειχομάχης 111, 20 
τέλεον 34. 151; 102, 21 
τέμνειν 31, 17}; 32,01 9593} 110, 2 
σεράστιος 40, 183 110 151. 1219..2 
τερατεύεσθαι ὅτ, 13 
τερθρεία 110, 125 
τυβαν τα, τὸς; ἀν ῪΣ ἀν τ 5 6 ὉὉ 
τιμωρία 44, τ 

τομή 33, 17.» 10 
τραγῳδία τόρ, 6 
τρυγᾶν 45: 21 ᾿ 
τυφοῦσθαι 48, 20 

τυχών, ὃ 15, 13: 40, 4; 40, 2; 64,8; 
ἼΣΩΣ ΧΟ ΤΟΣ ΘΟ ΡΥ ΤΡ 

134. ἢ; 158; 4 

ὕβρις τῇ, 6 
ὑγιαίνειν τό, τὸ 
υἱοθεσία 56, ἢ 
ὑχακή τύ4, 3 
ὑπερακοντίζειν 28, 14 
ὑπερβλύζειν 45, 10 
ὑπέρογκος 3, 3; 146, 4 
ὑπεροπτικός 86, τ 
ὑπερωμία 29, 12 
ὑπεύθυνος τού, 8 

ὑπογραφή 143, 7; τό7, 1; 170, 1 
ὑποδοχή 88, 2 
ὑποκριτής 149: 9 
ὑποκύπτειν 144, 23 
ὑπόθεσις, 332) 15 04. 28.007, 20: 

191. ταῖς τη, 15 
ὑπόληψις 12,4: τού,8; 121,5; 133ν16 
ὑποπτεύειν τό, 8; 38, 3; 39.) 12; 

41, 1Ὸ; 44: 157 10; 49, 3; 5; 50, 
4. 24; 128, 17; 157) 25; 158, 2 

ὑπόστασις ττύ, τ 
ὑποσύρειν 71, τι; 15, 4 
ὑποτάσσειν τύό4, τ 
ὕπουλος 140, ἢ 

ὕπτιος 73,53 170; 26 
ὕψος 120, ὃ 

φαιὰ περιβάλλεσθαι 14, 2 
φάλαγξ τό. 6 
φαντάζεσθαι 40, 8: 51, 6 
φαντασία 3, 12; 145; 5 
φέρων (νυ ἢ ἃ Πηϊζ6 νΕΥ) 1551; 34,2 
φθάνειν (αϑῖι8] 5656) 21, 14; 131) 
πος ἀπ ΤΟ ΤΑ, 

ΤΥΘΕΧ 11] 

φθάνειν (σἰϊμοις 1466 οὗ “δηϊξοῖρα- 
το) ΡΣ, Ὁ 

φθορεύς 82, 23 
φιλανθρωπία 52, 12; 80, 22; 81,2; 

99. 18 
φιλαργυρία τό3, τὸ 
φιλάργυρος ηό, 9 
φιλοδοξία 13,13; 43,16; 50,20; 95.18 
φιλονεικεῖν 2, 41 40, 9; 151, 13 
φιλονεικία 82, 7; 153,1 
φιλοσοφεῖν τοῦ, τό 
φιλοσοφία (πε. πηοπακίϊς 11{6) 3, 8: 

8: ὑϑοϑ ε 
φιλόστοργος 45, τό 
φίλτρον τΟό, 14 
φλεγμαίνειν 110, 5; 162, 1Ι 

φλεγμονή 72, 
φλόξ (οἵ ἔενευ) 22, 7 
φοινίσκεσθαι 52, ἢ 
φοινίσσειν 42, 1 
φοιτᾶν 2, Τίι 

φορτικός “6, τ: ὅρ, τ8 
φρενοβλάβεια τι3, τ8 

φρικώδης 51,99; 52,9 2; 53, 17; 79; 

8; 147,9 
φροῦδος τ8, 9 
φύρδην τόϑ8, τό 
φωρᾶν τού, 2 

χαμευνία 28, 17; 68, 23; 180, 1 
χάρις 51, 9 (π.); 52, 
χάρισμα 40, 22, 24 
χάσκειν (χᾶναι) 11, τ; 46, 5 
χασμᾶσθαι 117, 1 
χειροτονεῖν ΤΟ, 22; 445715; ΙΟΙ, 11; 

105, ὅ, ἃ, 20, Δ... Σοῦ Ζα 
χειροτονία ΤΟΙ, 20 

χήρα 83,53; 84,6; 85, τ6; 88, 23: 
ὑτι. 5 

χηρεία 6, 6, 7; 7. 6, 14, τό; 8, 5 
χλευασία 1ἴ, 5; ΙΟϑ8, 1Ὶ 
χορὸς 8, 12; 88, 19; ΙΟΙ, 23; 110, 

τι Τά8, ΤΩ 
χρεμετισμός τό, τὸ 
χρησιμεύειν 114, 8 

χρησμός 753, 1 
χρηστεύεσθαι 81,1 

ψηφίζεσθαι 43, τ7 
ψῆφον φέρειν 38, 8; 75, το; 136,1 

ὠδῖνες 6, 5; 53, 22 
ὠδίνειν 5, 4, 14 
ὡςτε ὦστε 18,8; 38,12: 60,23; ΙΟ7.1Ἰ 

ΟΑΜΒΕΙΌΘΕ: ΡΕΑΙΝΤΕΡ ΒΥ ἸΟΗΝ ΟἸΑΥ, Μ.Α. ΑΤ ΤῊΒΚ ὈΝΙΝΕΚΒΙΤΥῪ ΡΕΕ55. 
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β 
Β' 

ἢΡ σδοουαοῦῖο 

. ὉΥ Ναυῆ 

ἡΜηϊνονε οἱ Τουοπίο 
{Π} γὰν 

ταν σοϑϑᾶϑνΝ 

σηγυϑοβῦοπ, Φοπη, ϑϑϊηῦ. 

6 βϑοοσαοῦΐο; δᾶ, Ὁ 

Ασπλο {|| ταγν Οατγά Ῥοοκοῖ 

ΤΟΥΕ-ΜΑΚΤΙΝ 6Ο. ΜΜΙΤΕῈΡ 




